
 
Concept Notulen ALV 4 december 2019 
 
Agenda 
 
1. Opening 20.00 uur 

 
Opening door voorzitter Robert Maasdijk waarin hij o.a. aangaf zijn laatste ALV voor te zitten. 

 
Na de opening neemt Henri Smulders het woord om Robert hartelijk te danken voor zijn 
jarenlange inzet binnen het bestuur van LTV Berlicum met het maximaal aantal statutaire 
termijnen, eerst als penningmeester en later als voorzitter. Henri overhandigt Robert hiervoor 
een kadobon van Smaakvol en een bos bloemen aan de partner van Robert. 

 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 - 
 
3. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 28 mei 2019 

Rectificatie naam Joop Vreke en toevoeging namen van de nieuwe leden van verdienste. 
 
Notulen vastgesteld. 

 
4. Begroting 2020 (zie bijlage) 
 Vaststellen begroting 2020 incl. voorgestelde contributiewijziging 
 
 Mark van Mensvoort als nieuwe penningmeester stelt zich kort voor.  
 

Beleid vereniging wordt benoemd: gezonde vereniging, evenwichtige financiële verhoudingen 
met stichting, positief resultaat en geen winststreven zelf als doel.  
 
Uitgangspunten beleid 2020: 

● Verhouding financiële gezondheid tussen vereniging en stichting 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 voor senior en junior lid, waarover verder in deze nieuwsbrief meer. 
● Kosten trainingen komt voor rekening van leden die trainen. 
● Evenementen kostendekkend. (Aantal evenementen alleen voor leden. Gratis deelname.) 

 
Vraag mbt totstandkoming hoogte huur binnen- en buitenbanen. Voorzitter licht toe dat 
voorgaande huur vaststond vanuit overeenkomst met STB. Conform deze overeenkomst heeft 
LTV een huurverplichting aan STB. 

 
Hoe ziet de jaarrekening 2019 van de stichtingen eruit evenals de begroting 2020? 
Voorzitter ligt toe dat deze zijn opgesteld. Dit met een horizon van 10 jaar. Waarin 
investeringen zijn opgenomen met als doel het tennispark met alle faciliteiten toekomstproof te  
houden.  
 
Penningmeester ligt toe dat de STB als voornaamste inkomstenbron heeft, de huuropbrengst. 
Waaruit onder andere de toekomstige investeringen uit betaald moeten worden. 
Penningmeester benadrukt dat er sprake is van een wederkerigheid tussen STB en LTV. Hetgeen 
inhoudt dat er een reele huurprijs betaald moet worden (met indexatie van 2% per jaar op 
binnen banen en buiten banen). 
In relatie tot de vraag die is gesteld omtrent de financiele positie van de STB en huurkosten die 
LTV jaarlijkst moet betalen, ligt de penningmeester toe dat STB vanuit de huuropbrengsten in 
staat wordt gesteld toekomstige investeringen te kunnen doen. Het is aan het bestuur van de 
STB om kritische te kijken naar kosten die gemaakt worden. Zo ook kritisch naar de kosten van 
SET. De voorzitter legt uit dat de ALV van LTV niet “het podium” is om hierover meer met elkaar 
over in gesprek te gaan.   

 
Vraag mbt tot verhoging trainingsgelden, voorheen korting op trainingsgelden om trainende 
jeugdleden te stimuleren, is beleid veranderd en vanwaar deze forse verhoging.  
 



 
Het beleid is niet zodanig veranderd. Met de trainers die we hebben, heeft 
LTV kwalitatief goede trainers, die in verbinding staan met de trainende 
jeugdleden. Zolang wij een goed trainingsprogramma aanbieden en wij voor de jeugd een 
gezellige ontmoetingsplek zijn om te sporten, blijven wij interessant voor de jeugd. Reden voor 
de verhoging van trainingstarieven, is dat de penningsmeester heeft geconstateerd, dat er 
jaarlijks ca € 8.000, - door LTV op toegelegd (verliesgevend) moet worden op de trainingen. 
Voor komende jaren wordt ingezet op een model waarbij uitgangspunt is dat degene die traint 
ook de kosten hiervan betaald. Hetgeen betekent dat trainingen worden betaald door trainende 
leden. Dat kortingspercentage voor selectie en overige jeugd gelijk wordt getrokken. En dat 
kortingspercentage voor selectie en jeugd wordt doorbelast aan trainende senioren.  

 
Stel er vindt nu een contributieverhoging plaats, hoe gaat dit er in de toekomst uitzien? En loopt 
LTV risico dat jeugd minder interesse gaat krijgen in de tennissport.  
 
Met contributieverhoging voor senioren van € 125,00 naar € 140,00 en voor de jeugd van  
€ 62,50 naar € 70,00 is verwachting dat er niet jaarlijks een verhoging aan de orde zal zijn. Wat 
bepalend is, is de financiele prestatie per jaar van LTV, in combinatie met de meerjaren 
begroting. De meerjaren begroting is gebaseerd op ontwikkeling die LTV maakt in aantal leden, 
aantal trainende leden en de te verwachten kosten. Het is de uitdaging dat LTV een 
aantrekkelijke verneniging blijft. Aantrekkelijk voor senioren en junioren vanwege een 
accomatie waar je graag komt. Alsmede wat al eerder is toegelicht, dat er trainingen worden 
verzorgd wat past bij je ambitie.  
 
De verwachting is dat de totale vorderingen (Lening + Rekening Courant verhouding) op STB 
einde van het jaar 2019 afgrond zo’n € 400.000, - zal zijn. Vanwege de meerjaren begroting 
van de STB en hieruit voortvloeiende investeringen, heeft STB financiële middelen nodig. Door 
de penningmeester is toegelicht dat de financiele posities van LTV en STB niet gelijkwaardig zijn 
aan elkaar. Hetgeen inhoudt dat in de loop van 2020 de vordering op STB verhoogd gaat 
worden naar € 500.000, -. Penningmeester ligt toe dat deze vordering geformaliseerd gaat 
worden in een leningovereenkomst. Waarbij LTV de uitlener is, en STB de lener. 
Rentevergoeding die zal 1,5% bedragen. Hetgeen een rente-opbrengts met zich meebrengt van 
€ 7.500,00.  
 
Vraag welke investeringen er op korte termijn gaan komen? Rein licht toe dat de 
meerjarenbegroting van stichting staat maar op dit moment nog wordt bekeken.  
 
Begroting 2020 vastgesteld.  

 
5. Kascommissie 

Bart Spierings en Geert Arts vormen de huidige kascontrolecommissie. Omdat Bart na de ALV 
van mei 2020 aftredend is, stelt het bestuur Roy van den Hoef voor als reserve kascommissielid. 
 
Roy van der Hoef is goedgekeurd als reserve commissielid.  

 
6. Jaarkalender 2020 

Jaarkalender 2020 vastgesteld. 
   
7. Bestuursverkiezing 

Robert Maasdijk treedt terug als voorzitter van LTV Berlicum, daar hij aan de maximale 
statutaire termijn zit. Het bestuur is er (nog) niet in geslaagd een kandidaat-voorzitter te 
presenteren. Mocht zich voordien nog een kandidaat aandienen, zal dit tijdig kenbaar worden 
gemaakt. 

Voor de functie van voorzitter geldt: eventuele (tegen-)kandidaten dienen, conform artikel 10 
van het huishoudelijk reglement, vergezeld van het noodzakelijk aantal handtekeningen, 
uiterlijk 7 dagen voor de algemene ledenvergadering bij de secretaris te worden ingediend. 

Rooster van aftreden 

Voorzitter:     2023 vacature  
Secretaris:                                                 2021     Esmee Scholte 
Penningmeester:                                         2022 Mark van Mensvoort   
Parkbeheer, communicatie en sponsoring: 2020 Henri Smulders 
Sporttechnische zaken:                               2022 Claartje van Roosmalen     
Bestuurslid financiën stichtingen:   2022 Rein Klomp   
Bestuurslid algemene zaken:   2021 Wendy Nieudorp  



 
 

 
Bestuur zal zich beraden over het feit dat er geen voorzitter is op dit moment maar indien er in  

 mei geen kandidaat zal zijn zij hun bestuurstaken wellicht neerleggen.  
 

Bestuur beraadt zich in week na ALV over invulling functie voorzitterschap.  
 
Wisseling portefeuille vond plaats tussen bestuursleden: Claartje van Roosmalen is nu 
verantwoordelijk voor Sporttechnische zaken en Wendy Nieudorp is nu verantwoordelijk voor 
algemene zaken.  

 
8. Beleidsvoornemen: LTV Berlicum op weg naar een rookvrije generatie 

Vorig jaar heeft de ALV besloten om hiermee een aanvang te maken en het roken op het park te 
beperken tot de daarvoor aangewezen plek aan het einde van het terras ter hoogte van baan 5. 
Na een jaar zouden we evalueren en komen hierbij tot de conclusie dat het roken aanzienlijk is 
teruggedrongen. 
Daar we vinden dat qua communicatie en uitingen nog verbeteringen kunnen worden 
doorgevoerd om aanwezigen erop te wijzen dat er alleen op 1 specifieke plek gerookt mag 
worden, stellen we voor de pilot nog door te laten lopen en in een later stadium een 
(definitieve) keuze te maken. 
 

9. Leden van Verdienste/ Ereleden 
 

10. Rondvraag 
Winterleden betalen € 20,- inschrijfgeld en reguliere nieuwe leden betalen € 17,50 inschrijfgeld. 
Zou dit gelijk getrokken moeten worden? Bestuur komt hier in volgende ALV op terug. 

 
Notie: Introducés zijn niet opgenomen in begroting. 

 
Vraag mbt verhuur binnenbanen voor mensen die geen lid zijn van de club. Dat kan  

  tegenwoordig tegen de tarieven die op de website staan. 
 

Nico v/d Sluijs wordt hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet betreffende het beheer LCD-
scherm.  

 
Vraag mbt afwezigheid reanimatiecursus afgelopen jaar. Door o.a. veranderingen met 
stichtingen en situatie van reanimatie-trainers die te kennen gaven ermee te stoppen is dit 
blijven liggen. Wordt komend jaar opgepakt. 

 
11. Sluiting 


