
Jaarverslag van het bestuur over 2019 

Verslag voorzitter (Henri Smulders) 
 
Voor u ligt, wat voor mij het laatste jaarverslag zal zijn. Als vice voorzitter heb ik na het aftreden van 
Robert Maasdijk het bestuur tijdelijk aangestuurd.  Zoals bekend ben ik  
aan het einde van mijn statutaire termijn en neem ik afscheid van het bestuur van 
LTV Berlicum tijdens de ALV van mei 2020.  
 
Zoals inmiddels bekend is in de vereniging,  is Robert Maasdijk  als aftredend voorzitter in 2019 erg 

druk geweest in het zoeken naar een opvolger. Deze zoektocht heeft  na ruim 25 gesprekken nog niet 

geleid tot het kiezen van een nieuwe voorzitter. Gelukkig is Robert wel actief gebleven in de 

vereniging en vervult hij op dit moment de voorzittersrol van SET (Stichting exploitatie 

tennispaviljoen)  

Sportief gezien zijn er ook weer diverse goede resultaten te melden, waarover verderop 
in dit verslag meer bij mijn collegae. 
 
Tot slot wil ik alle vrijwilligers dank zeggen voor het afgelopen jaar want zonder hun inzet 
kunnen we als vereniging niet alle activiteiten organiseren en de leden blijvend bedienen 
op zo’n hoog niveau. 

Verslag secretaris (Esmee Scholte) 

 

Dit jaar is er ook een gezellige middag en feestavond georganiseerd om de winteroutdoor- en 

voorjaarscompetitie voor senioren af te sluiten. Op deze competitie-afsluiting werd er volop 

getennist en werden er maar liefst 7 kampioensteams gehuldigd.  

Het Open Balkums Beren Jeugdtoernooi werd dit jaar weer samen met het Jeugd Ranglijst Toernooi 

(JRT*) en Rood/Oranje event georganiseerd. In totaal waren er 120 inschrijvingen en hebben de 

commissieleden er alles aan gedaan om het voor de jeugd weer een succesvol toernooi te maken.   

Het tenniskamp was ook dit jaar weer een gezellige en geslaagde editie, georganiseerd door een 

volledig nieuwe commissie. Er deden zo´n 80 jeugdleden aan mee. Mede dankzij de begeleiding en 

het barpersoneel was de Oranjecamping een groot succes. 

De vrijwilligersdag is dit jaar succesvol georganiseerd door een nieuwe commissie onder leiding van 

Jessica Bouwman. Een gezellige avond in het clubhuis met veel vrijwilligers van jong tot oud waarbij 

niemand iets tekort kwam.     

Verslag Penningmeester (Mark van Mensvoort) 
 
Het jaar 2019, was het jaar van de overdracht. Het jaar waarin Jeroen Smits het 
penningmeesterschap heeft overgedragen aan Mark van Mensvoort. Dit vanaf juni 2019.  
Van een anoniem lid, naar penningmeesterschap is een stap geweest waarbij ik de vereniging op een 
andere manier heb leren kennen. Leren kennen als een actieve vereniging, hetgeen ook in de 
uitvoering van financiële zaken, ik duidelijk heb ervaren. Voor mij een uitdaging omdat alles nieuw is 
en dat je ’t vak van penningmeester leert , door ’t te doen. Zonder namen te noemen, dank ik 
degene, die mij geholpen hebben, zodat ik mijn taken heb kunnen uitvoeren.   
 



Met een objectieve blik op de financiële positie van LTV en daarmee samenhangende ontwikkeling 
van afgelopen jaren, heb ik samen met de penningmeester van de Stichting Tennissport Berlicum, 
vastgesteld dat we een uitdaging hebben om de financiële gezondheid tussen de vereniging en de 
stichting te verbeteren. Dit met als doel dat we een toekomstbestendig tennispark blijven. Er is 
sprake van een wederkerigheid tussen STB en LTV. Hetgeen inhoudt dat er een reële huurprijs 
betaald moet worden  voor het gebruik maken van buiten-binnenbanen. Hetgeen ook te zien is in de 
jaarrekening 2019 bij kostenpost sportbeoefening (huurkosten buiten-binnenbanen zijn toegenomen 
met afgerond € 7.000,--). Als vereniging voldoen we hiermee ook aan de gemaakte afspraken uit de 
overeenkomst met Stichting Tennissport Berlicum.  
 
Mijn debuut als penningmeester, heb ik gemaakt tijdens de ALV van 4 december 2019. 
De ALV heeft op 4 december 2019, de volgende  uitgangspunten voor LTV vastgesteld. 

● Verhouding financiële gezondheid tussen LTV en STB verbeteren. 
● Toekomstbestendig tennispark brengt investeringen met zich mee. 

Dit vertaalt zich door in een reële huurprijs van stichting aan de vereniging. Met per jaar 
prijsindexatie. 

● Contributieverhoging in het jaar 2020 voor senior en junior lid.  
● Kosten trainingen komt voor rekening van leden die trainen. 
● Evenementen kostendekkend. (Aantal evenementen alleen voor leden. Gratis deelname.) 

 
Op 4 december is de Algemene Ledenvergadering ermee akkoord gegaan een contributieverhoging 
door te voeren. Deze contributieverhoging is nodig om in de toekomst een financieel gezonde 
vereniging te blijven. Om toekomstige investeringen vanuit de Stichting Tennissport Berlicum te 
kunnen realiseren aan het tenniscomplex, moet de vereniging een meer reële huur gaan betalen aan 
de stichting. Tijdens de Algemene ledenvergadering is toegelicht dat een reële huur voor de 
komende jaren, een kostenverhogend effect met zich meebrengt. Vanuit het streven naar een 
financieel gezonde vereniging te blijven en naar een meer financieel evenwichtige verhouding te 
gaan komen met de STB is een contributieverhoging een passende maatregel. De vereniging behoudt 
zich voor om de contributie ieder jaar te heroverwegen vanuit het voeren van een financieel gezond 
beleid.  
 
Zoals uit de jaarrekening valt op te maken, is door de jaren heen, LTV in feite “de bank” geweest voor 
STB. En is de vordering van LTV ieder jaar groter geworden op STB. Zo is in het jaar 2019, de rekening-
courant verhouding met STB verder opgelopen van € 278.420,-- naar € 372.906,--. En heeft de STB nog 
een lening lopen bij de LTV van € 25.000,--. Bij elkaar een totale vordering van € 397.906,--.  
Zoals besloten door de ALV op 4 december, zal deze vordering medio 2020 nog eenmalig verhoogd 
gaan worden tot maximum van € 500.000,--. En wordt deze vordering omgezet in een “vaste lening”.  

Het bestuur is van mening om evenals voorgaande jaren het positieve resultaat over 2019 toe te 
voegen aan de algemene reserve. Te weten; € 7.069,--.  

 
Het ledenaantal einde jaar 2019 (peildatum 4 januari 2020) was 1115. Van de leden met een actief 
bondslidmaatschap (1096) heeft LTV, 906 senioren en 186 junioren. Dit betekent tov het jaar 2018 
een daling in senioren van 15. Bij junioren is er een daling van 34. Als bestuur volgen we de 
ontwikkeling van het aantal leden nauwgezet. In een maatschappij waar mensen (jeugd en 
volwassenen) steeds meer keuzes kunnen maken hoe vrije tijd te besteden, is het juist van belang 
dat LTV een ontmoetingsplek is waar sport, recreatieve tijdsbesteding en gezelligheid samen komen.  
 
 
 
 



Figuur ledenoverzicht 01-02-2019 / 01-02-2020. 1096 + 19 = 1115 
 

 

Het jaar 2019 is ook een jaar geweest waarin ik prettig heb samen gewerkt met Jessica Bouwman en  
Sonja Wouters. Jessica regelt voor LTV,  het verhuur van de binnenbanen en verzorgt de facturatie 
van verhuur binnenbanen, sponsoring en Vrienden van LTV. Sonja zorgt ervoor dat de 
tennistrainingen goed worden gepland alsmede de facturatie hiervan. Onder de trainende leden is 
bekend, dat we vanaf de wintertraining 2019-2020 gebruik maken van een software applicatie; 
yourtennis.  

Ik wil afsluiten met een hartelijke dank uit te spreken naar Berti Veldt. Na 20 jaar ledenadministratie 
gedaan te hebben, legt zij haar taken neer per 1 januari 2021. In afgelopen periode hebben we 
samen stappen gezet in het goed gebruik maken van de KNLTB Club Software. Waarbij ook 
verbeteringen hebben gerealiseerd in taakduidelijkheid; wie doet wat. Het jaar 2020 gebruikt Berti 
ook, om haar opvolgster Mirjam Smulders, in te werken. Een goed werkende ledenadministratie zie 
ik als een “kloppend hart” van de vereniging. Meer dan waardevol hoe Berti en Mirjam nu samen 
optrekken, zodat Mirjam vanaf 2021 de ledenadministratie kan voortzetten.  

Verslag PR en accommodatie (Henri Smulders) 

2019 is een jaar geweest waarin we wederom een goede opbrengst gekend hebben voor sponsoring. 

Willy Bouwman is opnieuw geslaagd in het werven van diverse nieuwe sponsoren. Tennis Direct en 

Jumbo zijn twee nieuwe belangrijke sponsoren die zich hebben aangemeld. We kunnen nog steeds 

een beroep doen op de vaste onderhoudsmensen en daar zijn we erg tevreden over. Het park ziet er 

nog steeds piekfijn uit ondanks het verlies van een aantal coniferen.  De poort en aanrijroute  naar 

het park worden aangepast. De gemeente zorgt voor de omgeving en LTV neemt de kosten voor de 

nieuwe poort voor haar rekening. Op het moment van de ALV in mei zullen veel van de 

werkzaamheden wellicht verricht zijn.   

Het Open Oremans Toernooi 2019 is wederom succesvol verlopen.  Een fractie deelnemers  
lager dan in 2019 maar nog steeds mag dit toernooi zich verheugen in een goede belangstelling, 
niet in de laatste plaats door een prima toernooicommissie onder leiding van Martijn 
Dobbelsteen. 



 

Voor wat betreft competities zie we een toename in de vrijdagcompetitie dat helaas geleid heeft tot 

het niet allemaal kunnen plaatsen van alle teams. Ook de wintercompetitie kent een groeiende 

belangstelling.  

Het Open 45+ toernooi is in 2019 met 298 deelnemende tennissers ook weer een succes 
geworden. Nog steeds zijn deelnemende horecabedrijven een belangrijke sleutel om jaarlijks 
van dit toernooi een bijzondere week te maken. De huidige commissie heeft dit toernooi in 
2019 voor de 10e maal georganiseerd en enkele commissieleden hebben aangegeven dit voor het 
laatst gedaan te hebben. De trieste gebeurtenis op de finaledag heeft de commissie doen besluiten 
er nog een volgende editie aan vast te knopen. Tevens stromen nieuwe commissieleden de 
organisatie binnen.  
 
De vrijdagavond mix georganiseerd door Jan van de Vossenberg en Frank van Gaal heeft een 
stabiel aantal deelnemers en wordt door beide heren ook in 2020 weer gecontinueerd. 
 

In het afgelopen jaar zijn door verschillende omstandigheden geen reanimatiecursussen 

aangeboden. Hier is in begin 2020 weer een nieuwe start meegemaakt in het overleg met EHBO 

Berlicum die in 2020 de cursussen gaat aanbieden.  

Het Sportpark Brandoverleg heeft in 2019 weer 2x plaatsgevonden. Teleurstellend zijn de acties die 

nauwelijks worden ondernomen op het gebied van verkeersveiligheid op De Brand. In dit kader 

hebben we in oktober alweer voor de 4e maal de fietsverlichtingsactie gehouden. Ook dit jaar 

opnieuw met een heel goed resultaat v.w.b. de kinderen. Helaas is de betrokkenheid van andere 

verenigingen dermate laag dat we besloten hebben deze actie in 2021 niet meer te herhalen. 

Verslag Technische Commissie  
(Wendy Nieudorp, Kirsten Frunt, Eric van Zoggel, Mike Vorstenbosch, Esri Smulders en Dick Spekking) 
 
Halverwege het jaar 2019 is de Commissie Technische Zaken overgegaan in de Technische Commissie 
(TC). Na het beëindigen van de korte samenwerking met Kalyuzhnaya Tennis (de tennisschool van 
Olga Kalyuzhnaya en Marcel Gabriël) is besloten om in de eigen gelederen van LTV Berlicum 
technische tenniscapaciteiten te vinden. Dit heeft geleid tot de huidige vijfkoppige commissie. Er is 
een Jeugdbeleidsplan 2020 opgesteld welke als praktische leidraad dient voor het goed opleiden en 
behouden van onze eigen jeugd waarbij goede communicatie een belangrijke rol speelt. 
 
De KNLTB-voorjaarscompetitie van 2019 is wederom een groot succes gebleken met een deelname 
van 38 seniorenteams, daarvan zijn 5 teams kampioen geworden. We zien wel een verschuiving van 
teams naar de zeer gewilde vrijdagavondcompetitie. Door deze drukte op de vrijdagavond is er een 
wachtlijst ontstaan, in 2019 groot 1 team. Voor de komende jaren zal hiervoor een oplossing gezocht 
worden.  
Het prestatieve eerste gemengd team op zondag speelt in de 2e klasse landelijk. Op één punt zijn zij 
net geen kampioen geworden (zes wedstrijden gewonnen en één gelijk gespeelt in de 
voorjaarscompetitie), een goede prestatie. De juniorenteams waren ook goed vertegenwoordigd, 
daarbij is één team kampioen geworden. 
De KNLTB-najaarscompetitie (start september) en KNLTB-winteroutdoorcompetitie (WOC; start 
november) hebben met diverse deelnemende teams plaats gevonden. In de WOC deden totaal zeven 
seniorenteams mee, zes op vrijdagavond en één op zaterdag. Eén team is kampioen geworden. Onze 
junioren spelen in grote getalen in de najaarscompetitie, 11 deelnemende jeugdteams waarvan 6 
selectieteams, 2 juniorenteams. En nogeens 3 teams spelen met de groene bal. 
 



Ook de World Tour en het Tenniskids programma van de KNLTB voor kinderen tot en met 12 jaar 
werd druk bezocht, in de voorjaarscompetitie deden 28 teams mee en in het najaar 21 teams. In 
deze leeftijdscategorie spelen kinderen tot en met 12 jaar met diverse kleuren ballen (rood, oranje 
en groen) alvorens door te stromen naar de ‘normale’ gele tennisbal. Op deze manier leren kinderen 
op een uitdagende manier de tennissport te spelen en versterken ze hun fysieke en sociale 
vaardigheden. Het is aan onze tennistrainers om de kinderen op sterkte/balkeuze in te delen waarbij 
alle deelnemende kinderen dit jaar hun tennisdiploma hebben gehaald.  
 
In juni heeft het jaarlijkse Open Balkums Beren Jeugd Toernooi plaatsgevonden hoewel minder 
deelnemers als de jaren er voor toch een succes. Dit jaar in combinatie met een op  prestatie gericht 
Junioren Tour Brons toernooi op onze banen.   
 
In september zijn wederom de clubkampioenschappen gehouden voor leden van onze club. In vele 
categorieën werd er gestreden om de sportieve eer en zeker ook voor de gezelligheid. 
 
In oktober was het de beurt aan het Open 45+ Toernooi, een bekend toernooi in de regio. 
 
Daarnaast zijn er door het jaar heen vele husselavonden en –ochtenden en indoorcompetities 
gehouden. Ook het jaarlijkse VADOZOMADOZO evenement waarbij kinderen met hun vader of 
moeder tegen elkaar spelen heeft plaatsgevonden.  
 
De deelname aan de zomer- en wintertrainingen is wederom ongekend hoog, mede door de 
motiverende manier van lesgeven van onze trainers. De kwaliteit van de trainingen is uitstekend.  
 
In onderstaand tabel het aantal trainende leden per periode: 
 

 Zomer 2018 winter 2018/2019 zomer 2019 winter 2019/2020 

Senioren 182 228 249 247 

Junioren 137 124 128 106 

Junioren selectie 41 50 48 42 

 
 
Verslag algemeen bestuurslid (Rein Klomp) 
 
Van ‘gewoon’ tennislid, kascommissie, stuurgroep herstructurering LTV - Stichting Tennissport 
Berlicum naar algemeen bestuurslid LTV. Het gebeurt voordat je het goed en wel in de gaten hebt. 
 
Ik heb in 2018 samen met anderen (bestuurs-)leden van LTV mogen meedenken aan een nieuwe 
structuur voor de vereniging en de stichting. Eind 2018 is dit gerealiseerd door oprichting van een 
nieuwe stichting SET naast de bestaande stichting STB. Voor het beheer van het tennispark is vanaf 
2019 STB verantwoordelijk en SET voor de exploitatie van ons paviljoen. Hierdoor is de structuur 
weer geheel passend bij de fiscale wetgeving vanaf 2019. Daarnaast is er een rechtstreekse band 
gecreëerd tussen SET/STB en LTV door het kunnen benoemen van twee bestuursleden door het 
bestuur van LTV in het bestuur van SET/STB. Zodoende is er altijd een directe schakel tussen SET/STB 
en de vereniging die voorheen nog niet aanwezig was. 
 
Uiteraard wil ik ook in een bestuurlijke rol graag mede inhoud en vorm geven aan de toekomst van 
onze vereniging. En dan in het bijzonder in de relatie tussen SET/STB en de vereniging. Ik ben als 
opvolger van Paul Bosch (nogmaals dank voor goede overdracht Paul!) als penningmeester van 
SET/STB in de loop van 2019 aan de slag gegaan en daarna tevens als algemeen bestuurslid van LTV. 
Binnen SET/STB afgelopen jaar voldoende uitdaging gekend met de splitsing van de activiteiten en 



alles wat daar in praktische zin bij komt kijken. Dit is inmiddels aardig op de rit en mijn inzet zal 
komende jaren binnen SET/STB weer meer gericht zijn op het toekomstige beleid dan alleen het 
tackelen van de dagelijks gang van zaken.  
 
Ik zal samen met een (nog te benoemen) ander bestuurslid van LTV onze vereniging dus 
vertegenwoordigen in het bestuur van SET/STB en andersom. Daartoe heb ik bijvoorbeeld afgelopen 
jaar al op een heel plezierige, constructieve en open manier mogen samenwerken met Mark, onze 
nieuwe penningmeester van LTV.  
 
Als bestuur SET/STB en LTV gaan wij nadere invulling geven aan een gezonde (financiële) 
verhouding  tussen LTV en SET/STB voor nu en in de toekomst. Ieder vanuit zijn eigen rol, maar 
gebaseerd op de sterke onderlinge band tussen SET/STB en LTV, waarbij het gezamenlijk belang altijd 
voorop staat.  
 
Tot slot nog een formeel puntje. Aangezien ik tevens penningmeester ben van SET/ STB zal ik het 
jaarverslag van LTV Berlicum daarom niet mede ondertekenen, maar kan mij in de inhoud van het 
verslag overigens verder prima vinden. 
 
 
 
 
 

 


