
 

Jaarverslag bestuur LTC Startbaan- seizoen 2019-2020 

 

Algemeen: 

Het bestuur werd het afgelopen jaar gevormd door de volgende leden: 

- Milko Arendse, voorzitter 
- Denise Frèrejean, vicevoorzitter 
- Lorinda de Winter, penningmeester 
- Marga Moeijes, secretaris 
- Rien Hogerwerf, voorzitter TC 
- Joost Hazes, voorzitter JC 

 
De covid-19 pandemie heeft in 2020 ons dagelijks leven behoorlijk overhoop gehaald. Ook 
voor de organisatie van LTC Startbaan was het een roerig jaar. In plaats van te starten met 
het bespelen van de buitenbanen rond 1 april was dat pas mogelijk vanaf 30 april voor de 
jeugd en vanaf 11 mei voor senioren, eerst alleen singelen, vanaf 20 mei ook weer dubbelen. 
Een novum was dit jaar dat men op afstand een baan digitaal moest reserveren, om te 
voorkomen dat te veel spelers op het park kwamen en om overzicht te houden over wie 
aanwezig was. Vanaf 1 juni kon gelukkig weer gebruik gemaakt worden van de horeca en het 
terras, weliswaar met Corona-beperkingen. 
 

Het bestuur heeft maandelijks vergaderd, waarbij regelmatig informatie werd gedeeld met 

de Stichting Park Startbaan, de trainers, de OST-organisatie, de communicatiecommissie, de 

ledenadministratie en de overige commissies en vrijwilligers. 

 

Het bestuur kan, ondanks de late start, weer terugkijken op een mooi jaar met gezellige 

evenementen, waarbij van de verschillende commissies veel flexibiliteit werd gevraagd bij 

het bedenken en uitvoeren van aangepaste evenementen, daarover later meer. 

 

Ledental 

Ook dit jaar is de ledenwerfcommissie actief geweest om seniorleden te werven. Deze 

commissie bestaat ondertussen al weer 5 jaar. Er zijn dit jaar wederom verschillende 

activiteiten georganiseerd voor nieuwe leden, wat door hen als zeer positief is ervaren. Dit 

leverde 60 nieuwe senioren op. (zie jaarverslag Ledenwerfcommissie) 

Ook voor jeugdleden wordt er veel georganiseerd. Jeugdleden tot 13 jaar maken bij LTC 

Startbaan gebruik van het All-in One pakket, waarbij gekozen kan worden uit een 

lidmaatschap met een verschillend aantal trainingen per week, het hele jaar door, in de 

zomer buiten en in de winter op de binnenbanen. Met deze pakketten doen kinderen dan 

ook automatisch mee met allerlei activiteiten zoals de interne competitie, toernooien en 

clubkampioenschappen. Het aantal jeugdleden is dit jaar nagenoeg hetzelfde gebleven, als je 



de grote stroom VT-ers niet meerekent. Door goede contacten met de BSO en het 

basisonderwijs is, net als vorig jaar, een flinke instroom van kinderen in het voorbereidend 

tennis zichtbaar. Vanaf 2020 waren VT-ers ook volwaardig KNLTB-lid en konden daardoor 

ook volop meedoen met alle activiteiten van de vereniging. Door de toestroom van VT-ers is 

de nominale groei van het aantal jeugdleden toch +18! Een belangrijk aandachtspunt voor 

de JC is ook het vasthouden van jeugdleden als zij naar vervolgonderwijs gaan na de 

middelbare school. Dat lijkt dit jaar ook goed gelukt, want het aantal studenten is 

toegenomen met 11! 

Per 1 oktober 2020 hebben wij totaal 821 (+68) leden, verdeeld over 141 (-2) junioren, 580 

(+30) senioren, 33 (+8) studenten, 36 (+20) VT-ers en 30 (0) overig ereleden, donateurs, 

trainers 

Ter vergelijking: Per 1 oktober 2019 stond de stand op 753 leden verdeeld over junioren 143 

(+17), senioren 539 (-11), studenten 25 (-5), 16 VT-ers en overig 30 (ereleden, trainers en 

donateurs) 

Bij vertrekkende leden wordt nagegaan wat de reden van vertrek is. Zo proberen wij inzicht 

te krijgen/houden en zo mogelijk ons beleid daarop aan te passen. Bij junioren is de reden 

vaak het starten met een andere sport, naar de middelbare school gaan of naar een 

vervolgopleiding gaan, bij senioren ligt de oorzaak vaak in verhuizing, gezondheid en leeftijd. 

Prestaties: 

De voorjaarscompetitie van de jeugd en de senioren kon door Coronabeperkingen niet 

doorgaan en werd verzet naar het najaar. Ook toen konden helaas niet alle de wedstrijden 

worden gespeeld, waardoor er geen kampioenen waren, geen promoties en geen 

degradaties. Totaal deden 9 jeugdteams mee, waarvan het eerste team in de hoofdklasse 

speelde en 30 seniorteams.  

Voor de interne competitie is dit jaar wederom gebruik gemaakt van de digitale clubladder 

van Sportconnexions voor de singles en de dubbels. De introductie van de digitale clubladder 

nu voor het 3e jaar, kan een groot succes genoemd worden en is niet meer weg te denken bij 

LTC Startbaan! Deden er vorig jaar 61 leden mee voor de single en 71 koppels voor de 

dubbels, dit jaar waren die aantallen 88 leden voor de single en zelfs 176 koppels voor de 

dubbels! Het is duidelijk, de digitale clubladder ontzorgt en nodigt uit om veel meer partijtjes 

te spelen tegen wisselende tegenstanders, een aanrader! 

Ten slotte werd overdag ook nog de Dames Dubbel Daags gespeeld door in totaal 34 

koppels. 

Dit jaar zijn de clubkampioenschappen senioren in 3 weekenden gespeeld en niet zoals de 

laatste jaren gebruikelijk gedurende 2 aaneengesloten weken. Dit is eigenlijk prima bevallen 

en geeft stof tot nadenken om dat volgend jaar mogelijk weer op dezelfde wijze te doen. Er 

waren 179 inschrijvingen en er werden alleen dubbels gespeeld. Ook dit jaar werd de 

Partymix in het midden-weekend gespeeld, wat een boel gezelligheid op het Park 



genereerde! De clubkampioenschappen junioren werden in het middenweekend gespeeld. 

Hieraan deden 50 junioren mee. 

Het sportcafé heeft hierbij en ook bij de andere activiteiten weer een belangrijke 

ondersteunende rol gespeeld. Chapeau voor de inzet! 

 

Enkele andere initiatieven mogen ook niet onbenoemd blijven, zoals de zeer succesvol 

verlopen Sportstages waar 50 basisschoolkinderen aan meededen in de eerste week van de 

zomervakantie en de introductie van OldStars tennis middels een clinic door de KNLTB in 

samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds op maandagmorgen 7 september waar 28 

leden en oud-leden aan meededen. Middels een kleine enquête is gebleken dat er draagvlak 

is voor dit initiatief. Cees Salentijn namens de TC en Marga Moeijes namens het bestuur 

zullen een en ander verder uitwerken en begin 2021 met een voorstel komen voor de 

introductie van OldStars tennis per 1 april op de Startbaan! 

Zie voor verdere informatie de jaarverslagen van JC en TC. 

 

Trainers: 

De trainersstaf bestond dit jaar wederom uit Wim Gomersbach, Manuel Bouwman en 

Xander Spong. Alle trainers worden hartelijk bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar! 

Sponsoring: 

De sponsorcommissie heeft met de sponsors, deels oude, maar ook veel nieuwe sponsors, 

afspraken gemaakt voor sponsoring. Het streven is om het sponsorbeleid verder te 

structureren en te professionaliseren. In het jaarverslag van de sponsorcommissie vindt u 

meer informatie. 

Accommodatie: 

De beheerder Stichting Tenniscentrum Startbaan lanceerde aan het begin van het 

zomerseizoen haar nieuwe naam Park Startbaan, met bijpassend logo en andere 

communicatie-uitingen. Ook dit jaar zijn weer meerdere zaken door hen opgepakt, zo is de 

binnenkant van de tennishallen geschilderd en zijn de gordijnen vervangen, is de grote 

vierkante hal aan de buitenzijde geschilderd en is de keuken gerenoveerd. Het was dit jaar 

mogelijk om tot 23 november op 4 buitenbanen te spelen, waarna gestart is met een grote 

renovatie van de banen, er komen nieuwe hekken, de gravel-toplaag van de banen wordt 

vernieuwd, evenals de bestrating. Tussen baan 4 en 5 wordt het terras verhoogd en ook 

worden voorbereidingen getroffen voor de aanleg van 2 padelbanen. Tenslotte is in het 

najaar begonnen met de renovatie van de kleedkamers. Hulde voor alle inspanningen! 

 

Voor het Sportcafé was 2020 een zwaar jaar. 2 langere perioden moest de horeca sluiten ivm 

een lockdown. Tussen de bedrijven door heeft Rick met zijn team toch op een professionele 

wijze gezorgd voor goede horecafaciliteiten op het park, waar de leden dit jaar weer van 

hebben kunnen genieten en dat ook nog tijdens een totale renovatie van de keuken! 

Hartelijk dank aan Rick Nieuwenkamp en zijn medewerkers voor het gastvrij onthaal in het 

Sportcafé!  



 

OST 

Het 39e OST werd uiteindelijk toch gespeeld van 25-2 augustus. Er kan worden terug 
gekeken op een zeer geslaagd toernooi! 
 

 

Vrijwilligers 

Vele vrijwilligers zetten zich in voor de vereniging, binnen het bestuur, TC, JC, 

ledenwerfcommissie, communicatiecommissie, ledenadministratie en sponsorcommissie. 

Het bestuur bedankt iedereen voor zijn inzet. Wij hebben er een mooi jaar van gemaakt! 

Namens het bestuur: 

Marga Moeijes, secretaris 


