
LT Kockengen 
Algemene Ledenvergadering 

25 november 2021



Agenda
1. Opening en agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Financieel verslag over het verenigingsjaar 2020
4. (Benoeming) kascontrolecommissie
5. Begroting 2021
6. Bestuursbeleid 2021 / vooruitblik 2022
7. Vernieuwd Huishoudelijk Reglement
8. Vernieuwd Baanreglement
9. Commissies 2021
10. Organisatie Bar 
11. Voorstel contributie verhoging
12. Rondvraag
13. Sluiting



3. Financieel verslag verenigingsjaar 2020



4. (benoeming) Kas controle commissie

• Voor het jaar 2020 bestond de kascontrolecommissie uit:
Annelies van Beek
Bert Rothscheid

• Benoeming kas controle commissie voor 2022:
Sip Koopmans
Mike van Akkeren





5. Begroting 



5. Begroting 



6. Bestuursbeleid 2021 / vooruitblik 2022
Voorzitter: Nico Vasseur
Secretaris: Annemieke Kramer
Penningmeester: Piet Donker
Algemeen lid: André Nieuwendijk
Algemeen lid: Karin Ballizany
Algemeen lid: vacature

• Regelgeving rondom Corona beleid: het bestuur volgt de KNLTB richtlijnen.
• WBTR: het bestuur volgt de richtlijnen vanuit de Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen, vervolg komt op ALV 2022
• Jeugdplan –> all-in-one pakket
• Harmonisatie -> voortgang
• Sponsoring 



6. Bestuursbeleid 2021 / vooruitblik 2022

Jeugd
• Sinds januari 2021 hebben we het all-in-one pakket voor de jongste 

jeugd geïntroduceerd met als doel jeugd beter te binden aan de club.
• Het pakket bestaat uit: hele jaar door les, deelname aan competitie en enkele, door 

de club georganiseerde, events.
• Op dit moment doen er een 15-tal jeugdleden mee aan deze, deels door de club 

gesponsorde, opzet.
• Het lijkt erop dat deze nieuwe manier aanslaat, volgend jaar zullen we evalueren of 

we op dezelfde voet doorgaan.



6. Bestuursbeleid 2021 / vooruitblik 2022
Harmonisatie
De, door de gemeente Stichtse Vecht gewenste , Harmonisatie bestaat uit 2 componenten.
1. Alle verenigingen ontvangen een gelijke vergoeding voor het reguliere onderhoud van de banen. 
2. Het groot onderhoud (vervanging van banen, hekwerken ed.) wordt voor 1/3 gefinancierd door 

de gemeente, 2/3 door de clubs, aangevuld met een rijkssubsidie.
Op dit moment hebben alle tennisverenigingen uit de gemeente overeenstemming bereikt over 
bovenstaande 2 punten en is punt 1 reeds ingevoerd. Ondanks dat wij slechts 1 baan bezitten en 3 banen 
nog steeds in bezit zijn van de gemeente, krijgen wij nu ook rechtstreeks de onderhoudsvergoeding alsof 
we eigenaar zijn en kopen zelf het jaarlijks onderhoud in.
Per saldo is er weinig veranderd voor ons, maar we regelen het nu zelf.
Punt 2 is onduidelijker. Omdat de Harmonisatie voor alle sportverenigingen geldt en met name de voetbal 
dwars ligt (zij staan dan ook voor een grotere uitdagingen mbt vervanging velden), is de besluitvorming 
binnen de raad in een impasse geraakt. 
Hoe het verder moet is op dit moment niet bekend en wordt wellicht over de gemeenteraadsverkiezingen 
van maart 2022 getild.

Verzelfstandiging
Ook hier geldt: geen beweging vanuit gemeente en wachten we af wat de ontwikkelingen omtrent 
Harmonisatie zullen zijn, want we mogen aannemen dat zij de verzelfstandiging synchroon met de 
Harmonisatie willen laten lopen.



6. Bestuursbeleid 2021 / vooruitblik 2022

Sponsoring
Vrienden van de TENNIS 
In 2021 heeft het bord € 1200,-- opgebracht. Hartelijk dank aan onze sponsoren! 
Het geld is besteed aan twee hoge tribune banken bij baan 3 en het restant aan 
het “All-in-pakket’ voor de jeugd.
Bestedingsdoelen voor 2022:
Het idee achter Vrienden van de TENNIS is dat leden mee bepalen waar het geld 
aan wordt besteed. Voor 2022 vragen we dus naar jullie ideeën. 
Heb je een goed of leuk idee? Mail dit dan naar: info@ltkockengen.nl

RaboClubSupport – bekendmaking van de opbrengst! 
Dit jaar heeft het € 498,28 opgebracht. Hartelijk dank voor alle stemmen!
Dit geld wordt besteed aan een verhoogde tribune bank bij baan 4.

Wie oh wie kan ons helpen aan meer sponsoren?

mailto:info@ltkockengen.nl


7. Vernieuwd Huishoudelijk Reglement

• Gevraagd besluit: goedkeuring



8. Vernieuwd Baanreglement

• Gevraagd besluit: goedkeuring



9. Commissies 2021
Toernooicommissie
• Marisa Thomas
• Mike van Akkeren
• Karin Ballizany
• Thamar de Wilde
• Pip Nieuwendijk
• Joep Witteman

Barcommissie
• Cor van den Ancker
• Ruud van Leeuwen
• Ad Wolf
• Baukje Wolf 
• Erik de Hoop
• Ramon Verkleij
• Hidde van der Veen

Ledenadministratie
• Ineke Griffioen

Huismeester
• Rene Griffioen

Kascommissie
• Annelies van Beek 
• Bert Rotscheid

Groencommissie
• Hans van den Ancker

Baancommissie
• Andries van der Rijt
• Piet Donker
• Bert Rotscheid

Jeugdcommissie
• Vacature
• vacature



10. Organisatie Bar 
• Organisatie Bar 2022

• Huidige barcommissie

Planning en organisatie - Erik de Hoop
Planning en organisatie - Ramon Verkleij
Planning en organisatie - Hidde van der Veen
Planning en organisatie       - André Voshart
Ondersteuning onderhoud apparatuur - Ad Wolf
Ondersteuning onderhoud apparatuur - Baukje Wolf 



11. Voorstel contributie verhoging
• Gevraagd besluit: goedkeuring
bestaand nieuw (met ingang van 1 jan 2020)
• senior (22 jaar) € 160,00 senior (22 jaar) € 165,00
• 20 - 21 jaar € 125,00 18 - 21 jaar € 130,00
• 18 - 19 jaar € 97,00 categorie vervalt
• 13 -17 jaar € 64,00 13 -17 jaar € 65,00
• 0 -12 jaar € 38,00 0 -12 jaar € 40,00
• gezinslidmaatschap € 380,00 



12. Rondvraag 


