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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 21-02-2018
Aanvang: 20.15; locatie: Paviljoen Schwagermann Tennispark

1.

Opening

2.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22 februari 2017

3.

Jaarverslag - Secretaris - Commissie Wedstrijdtennis - Jeugdcommissie - Overige
activiteiten 2017

4.

Rekening en verantwoording van de penningmeester

5.

Verslag en benoeming Kascommissie

6.

Vaststelling begroting 2018
Inbegrepen voorstel contributieverhoging van €5,00 voor senioren en studententarief.

7.

Bedanken commissieleden

8.

Verkiezing bestuursleden
Aldo Westhoff (voorzitter) is volgens rooster aftredend; hij stelt zich herkiesbaar.
Els Valenti (secretaris) stelt haar functie beschikbaar; deze functie wordt ingevuld door
Maria Segers. Daarmee is er een vacature voor de functie van Coördinator Jeugdzaken.
Het Bestuur stelt Peter van der Hout kandidaat voor de functie van Voorzitter
Sponsorcommissie (is vacature).

Voorstel samenstelling Bestuur in 2018:
Aldo Westhoff
Voorzitter
Gerard Bauman
Penningmeester/vice-voorzitter
Maria Segers
Secretaris
Vincent van den Broek
Ledenadministratie
Peter van der Hout
Voorzitter Sponsorcommissie
Coördinator Jeugdzaken
Vacature
Coördinator Wedstrijdtennis
Vacature
Kandidaatstelling door de leden is mogelijk door inlevering bij de secretaris van een daartoe
strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat.
Aanmeldingen dienen uiterlijk 7 dagen vóór de algemene ledenvergadering bij de secretaris te
worden ingeleverd.
9. Verkiezing Commissie Wedstrijdtennis
Volgens het huishoudelijk reglement wordt de Commissie Wedstrijdtennis voor de duur van één
jaar door de algemene ledenvergadering gekozen. Het Bestuur stelt de volgende kandidaten:
Voorzitter (vacature)
Coördinator Wedstrijdtennis
Peter van der Hout
Competitieleider
Maria Segers
Competitie jeugd
10. Belangrijke activiteiten 2018
11. Rondvraag
12. Sluiting
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 22 februari 2017
Aantal aanwezige leden: 61
1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom op ons vernieuwde Schwagermann Tennispark
voor de 51e algemene ledenvergadering van LTC ’s-Gravenzande, sinds de oprichting in 1965. Het
paviljoen en de nieuwe banen liggen er mooi bij. Duidelijk is dat de afwatering prima functioneert
gezien de vele regen die vandaag is gevallen.
De voorzitter verzoekt de aanwezigen om tijdens de vergadering de mobiele telefoon uit te schakelen
en degenen die de presentielijst nog niet getekend hebben, dit later op de avond alsnog te doen.
In het bijzonder worden de ereleden Jacques de Vilder, Frank Litjens, Henk v.d. Ent, Paul Bontebal
en Hans Goedvolk welkom geheten. Ook wordt stilgestaan bij het overlijden van oud-lid Wim van
Dijk.
Voor de vergadering hebben zich afgemeld: Debbie Schneider, Angela Meijndert, Brigitte Cornielje,
Rene de Vreede, Edwin Leerdam, Peter Overvoorde, Joffrey van Zanten, Mieke van Staalduinen en
Leo Struik.
2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 24 februari 2016
Tijdens de vergadering zijn er geen opmerkingen op de notulen. Met dank aan de secretaris
worden de notulen van de algemene ledenvergadering van 24 februari 2016 goedgekeurd.
3. Jaarverslag
Geïnteresseerden hebben vooraf kennis kunnen nemen van de inhoud van de jaarverslagen van de
Secretaris, Penningmeester, Commissie Wedstrijdtennis, Jeugdcommissie en Overige activiteiten.
Voorzitter Aldo Westhoff geeft een korte toelichting op het afgelopen jaar:
Het is gebruikelijk dat tijdens de ALV de voorzitter even terugkijkt naar het afgelopen seizoen en ik
wil die traditie niet doorbreken.
Ook in 2016 zijn er tal van evenementen georganiseerd. Speciaal wil ik hier ons Open Toernooi
voor senioren noemen, dat het afgelopen jaar een hoofdsponsor heeft gevonden en voortaan het
Brothers Open zal heten. Leendert Keizer bedankt.
Het Jeugdranglijst Toernooi/Open Jeugd Toernooi had deze keer helaas beduidend minder
deelnemers dan voorgaande jaren. Het toernooi viel in de eerste vakantieweek, en dat had
ongetwijfeld invloed op de inschrijvingen. Desondanks werd het een leuk toernooi. Samen met de
Jeugdtoernooien in Hoek van Holland, Naaldwijk en De Lier vormt ons toernooi de Westlandse
JeugdSlams. De opzet van deze JeugdSlams bleek een succes.
Het Parktoernooi voor de senioren was erg geslaagd, mede door het weer en de voortreffelijke
wedstrijdleiding. Zij zijn er ook dit jaar weer in geslaagd om het aantal inschrijvingen van het jaar
daarvoor te overtreffen. Hulde.
De Jeugdclubkampioenschappen zijn niet meer weg te denken, het was ook dit jaar weer een
geslaagd toernooi.
LTC ’s-Gravenzande was weer aanwezig tijdens de woensdagavond op de Braderie, waar door de
inspanning van een aantal vrijwilligers extra geld is opgehaald voor onze vereniging. Dank
daarvoor.
Net als de afgelopen jaren was er de tennismiddag voor een groep verstandelijk beperkten. Dankzij
de inzet van enthousiaste vrijwilligers hebben zij weer een onvergetelijke middag gehad.
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Door de inspanning van een aantal vrijwilligers en een geldelijke bijdrage van enkele sponsors zijn
we in staat geweest om onze competitiespelende jeugd in een heus LTC ´s-Gravenzande shirt te
hijsen. Een hoop geregel maar een fantastisch resultaat.
Gezien het aantal leden is het van belang om te zorgen dat er op andere manieren dan de
contributiegelden, geld in het laatje komt.
Het afgelopen jaar hebben we dat met elkaar gerealiseerd door o.a.:

Lidmaatschap in een sponsorpakket

Baansponsoring

Spaaractie van benzinepomp de Rotonde

De actie via Koorneef

De Grote Club actie

Via de leden van de Rabobank

En het aantrekken van nieuwe sponsors
Hartelijk dank aan ieder die hier bij betrokken is geweest.
Kijkend naar de zojuist genoemde punten lijkt het erop dat we ons geen zorgen maken. Integendeel! Het teruglopend aantal leden blijft een grote zorg. Net als vorig jaar wil ik jullie als leden
oproepen om om je heen te kijken en vrienden en kennissen warm te maken voor de tennissport
en in het bijzonder voor onze vereniging.
Tijden zijn veranderd, ook bij de KNLTB. We moeten alle zeilen bijzetten om op de hoogte blijven
en een goede organisatie neer zetten. Ondanks de vele vrijwilligers komen we vaak menskracht te
kort. Bestuursfuncties van Coördinator Wedstrijdzaken en Voorzitter Sponsorcommissie zijn nog
steeds niet bezet, bij de Jeugdafdeling zoeken we mensen die écht de schouders eronder willen
zetten.
Met het huidige bestuur zijn we gestart met bijeenkomsten, waarbij we ook personen uitnodigen
die op basis van hun verenigingsachtergrond met ons mee willen denken over het goed besturen
van de vereniging en het meer betrekken van de leden. We nemen de huidige organisatie onder de
loep, inventariseren de knelpunten en stellen verbeterplannen op. Er is inmiddels een 'Projectgroep
verbeteren communicatie' om onze communicatiemiddelen (o.a. website, ledenregistratiesysteem)
beter in kunnen zetten.
In september werden we opgeschrikt door het bericht dat onze beheerder Willem Timmers met
hartproblemen was uitgeschakeld. Gelukkig is hij nu zo goed als hersteld.
Dat vele handen het werk licht maken, bleek maar weer eens in december. Ter voorbereiding van
de aanleg van de nieuwe banen is in december een groot aantal vrijwilligers bezig geweest om o.a.
het hekwerk los te knippen en af te voeren. Naast het verwijderen van het hekwerk zijn ook de
goten en de banen ontdaan van bladeren en is achter bij de banen 11, 12 en 13 een strook
vrijgemaakt, waar vervolgens onkruidwerend doek wordt neergelegd. Dank aan deze groep van
vrijwilligers.
En alle vrijwilligers bij de diverse activiteiten zijn we ontzettend dankbaar. Maar zonder iemand te
kort te doen noem ik in het bijzonder Peter van de Hout. Hij is altijd en onvermoeibaar bezig voor
de vereniging, met als klap op de vuurpijl toch wel de enorme opbrengst van de Clublotenactie
€5.125,00.
Nu staan we aan het begin van een nieuw seizoen met nieuwe banen en een paviljoen dat een
opknapbeurt heeft gehad. Nieuwe banen met de toplaag Gravel Premium Pro. Een toplaag (waarop
we jaarrond kunnen tennissen). De komende periode gaan we in overleg met de beheerder hoe wij
dit in gaan vullen. Uiteraard houden we jullie hiervan op de hoogte.
Tot zover mijn toelichting c.q. aanvulling op de jaarverslagen.
Zijn er verder nog vragen betreffende de jaarverslagen?
Dan wil ik nu met jullie goedvinden doorgaan naar punt 4 van de agenda.
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4. Rekening en verantwoording van de Penningmeester
De voorzitter dankt penningmeester Gerard Bauman voor het vele werk en de uitgebreide
financiële weergave. Gerard geeft een toelichting op de resultatenrekening en de balans.
De exploitatie geeft een goed resultaat. De algemene kosten zijn lager uitgevallen, er zijn wel
kosten opgenomen voor de opening. De competitie is kostendekkend. De baten zijn door terugval
van het aantal leden met € 4.500,- gedaald. Positief is de stijging van de sponsorinkomsten en de
inkomsten van de feestweek en de Rabo clubkas.
Ten aanzien van de balans deelt Gerard mee dat de Club van 100 als een eigen entiteit gezien
moet worden, het is dus geen onderdeel van het vermogen van de vereniging. De balans spreekt
verder voor zich.
5. Verslag en benoeming Kascommissie
Voor het verslag van de kascommissie geeft de voorzitter het woord aan Jill van Doorn en Janny
v.d. Lee.
De Kascommissie doet verslag van haar controle en geeft aan dat alle financiële bescheiden
uitstekend op orde waren. Zij verzoekt de vergadering de penningmeester decharge te verlenen.
De vergadering gaat met applaus akkoord.
De voorzitter bedankt Jill en Janny voor de gedegen controle die ze samen hebben uitgevoerd.
Kascommissie 2017
Janny van der Lee en Jill van Doorn hebben er nu twee termijnen op zitten, volgens de Statuten
moet er een nieuwe kascommissie worden samengesteld. Johan van Nieuwkerk en Reza de Haan
stellen zich beschikbaar. De vergadering gaat akkoord met benoeming van deze commissie.
6. Vaststelling begroting 2017
Gerard Bauman licht de begroting 2017 toe. De begroting voor komend seizoen is voorzichtig en
gaat uit van meer leden. Ook de sponsorinkomsten worden hoger ingeschat. Hier tegenover staan
€ 8.000,- aan kosten voor onder meer acties voor het aantrekken van nieuwe leden.
Met betrekking tot de contributie voor 2017 stelt het bestuur de volgende verhoging voor:

Senioren
Junioren
Jeugd
Jongste Jeugd
Studententarief

Contributie 2016
€ 178
€ 108
€ 89
€ 77

Voorstel 2017
€ 180
€ 110
€ 90
€ 80
€ 145

Vergadering is akkoord, de begroting wordt vastgesteld.
7. Bedanken commissieleden
Er zijn geen commissieleden die bedankt hebben. Zoals eerder vermeld zijn we op zoek naar
nieuwe commissieleden.
8. Verkiezing bestuursleden
Omdat het bestuur vanuit de leden geen kandidaatstellingen mocht ontvangen voor Wedstrijdzaken
en de Sponsorcommissie, blijven deze vacatures nog open staan.
Het bestuur 2017 bestaat uit :

Aldo Westhoff als Voorzitter

Gerard Bauman als Penningmeester / Vice Voorzitter

Els Valenti als Secretaris

Maria Segers als Coördinator Jeugdzaken

Vincent van den Broek Ledenadministratie

Vacature Coördinator Wedstrijdtennis

Vacature Voorzitter Sponsorcommissie
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9. Herbenoeming bestuursleden Stichting Beheer Tennispark (SBT)
Deelname van Hans Goedvolk is in de SBT-vergadering van 2 februari 2016 bekrachtigd, van Coert
Schwagermann is dit in de vergadering van 26 juni 2016 gebeurd. De ledenvergadering is akkoord
met deze benoemingen binnen SBT.
10. Verkiezing Commissie Wedstrijdtennis :
Volgens het huishoudelijk reglement wordt de Commissie Wedstrijdtennis voor de duur van een
jaar door de algemene ledenvergadering gekozen. Door het bestuur worden de volgende
kandidaten gesteld:
Vacature
Coördinator wedstrijdtennis
Peter van de Hout
Competitieleider
Maria Segers
Competitie jeugd
De aanwezige leden stemmen hier mee in.
11. Belangrijke data
Het streven is om begin maart op de nieuwe banen te kunnen starten. Dit is onder meer
afhankelijk van het weer.
26 maart 2017
Snerttoernooi
31 maart 2017
Officiële opening
1 april 2017
Kennismaking nieuwe leden en feestavond
6 april 2017
Start competitie
24 juni 2017
Open toernooi
Begin september
Parktoernooi
12. Rondvraag
Jan van der Hout merkt op dat het onderhoud van de nieuwe banen erg belangrijk is. Is hier
toezicht van gemeente of aannemer op? Coert Schwagermann zegt dat er 4 onderhoudsbeurten in
de aanneemsom zijn opgenomen. SBT zal dit goed volgen.
Coert vraagt of er voor het creëren van een sterker clubgevoel extra activiteiten georganiseerd
kunnen worden, hij denkt hierbij aan bijvoorbeeld een klaverjasavond.
De voorzitter vraagt om ideeën en mensen om te organiseren.
13. Sluiting
De voorzitter dankt namens het bestuur van LTC ’s-Gravenzande de aanwezigen voor hun komst
naar deze vergadering.

Bestuur LTC
’s-Gravenzande, 21 februari 2018
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JAARVERSLAG SECRETARIS 2017
Start en vernieuwde banen
De start van het verenigingsjaar 2017 stond vooral in het teken van ‘de vernieuwde banen’.
Gedurende de wintermaanden was er veel werk verricht, alle banen werden vernieuwd met
toplaag Gravel Premium-plus. De nieuwe banen zagen er geweldig uit en ook het paviljoen had
een metamorfose ondergaan. Op alle banen hangen nieuwe winddoeken, voorzien van de naam
van de baansponsor. Het aantal reclameborden op ons park blijft groeien dankzij het vele werk
van de sponsorcommissie. Een groep vrijwilligers (‘werkgroep’) is wekelijks in de weer om het
tennispark er tip-top uit te laten zien.
Op zaterdag 18 maart was al de eerste activiteit, de openingsclinic voor de jeugd. En dit jaar was
het gelukt om ons oud-lid en toptennisser Thiemo de Bakker naar het Schwagermann tennispark
te laten komen. Er was veel belangstelling, en ondanks wat regen aan het einde van het
programma kon er volop getennist worden. Iedereen is supertevreden over de banen!
Op vrijdag 31 maart 2017 vond de officiële heropening van het park plaats. Wethouder Van
Rijneveen was namens de gemeente aanwezig om de banen te openen. Er was grote
belangstelling van genodigden, sponsoren, KNLTB, ere-leden, leden, jeugdleden. Voorzitters van
SBT en vereniging voerden het woord, en voor zijn openingshandeling verraste de wethouder
Peter van der Hout door aan hem de WestlandStek uit te reiken. De officiële openingsbijeenkomst
was zeer geslaagd.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur kwam in het verenigingsjaar 7 keer in een bestuursvergadering bijeen, daarnaast was
er een aantal keren overleg over openingsfestiviteiten waarbij niet steeds het volledige bestuur
aanwezig was. Ook was er meermaals overleg inzake bespreken van verbetering van de
organisatie en taakverdeling.
Er was meerdere keren overleg tussen (afgevaardigden van) het bestuur en de Stichting Beheer
Tennispark, waarbij actuele zaken rondom de vernieuwing van het tennispark aan de orde
kwamen.
Commissies
Naast het bestuur zijn commissies belast met uitvoering van verenigingsbeleid. De Commissie
Wedstrijdtennis en Jeugdcommissie beschrijven hun activiteiten in een apart jaarverslag.
Vrijwilligers
Er zijn veel vrijwilligers actief binnen onze vereniging. Zij zorgden ook afgelopen jaar weer voor
o.a. organisatie van toernooien, (jeugd)activiteiten, racketwissel. Het gaat veelal om ‘kortdurende’
activiteiten. De vrijwilligers van de ‘werkgroep’ zijn wekelijks op het park te vinden, het resultaat
van hun werkzaamheden kan niemand zijn ontgaan! Dank aan iedereen die afgelopen seizoen als
vrijwilliger actief is geweest!
Sponsoring
Dankzij de enorme inzet van de Sponsorcommissie gaat het goed met de sponsorinkomsten. Deze
staan vermeld in het Jaaroverzicht van de penningmeester.
Club van 100
De Club van 100 telt eind 2017 72 leden.
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Ledenbestand
Soort lid
Jongste Jeugd

Heren Dames

Totaal

18

9

27

Jeugd

7

11

18

Junior

17

17

34

Senior

355

329

684

Totaal

397

366

763

In 2017 hebben we 128 aanmeldingen ontvangen en 90 afmeldingen.
T.o.v. 2016 (60 verlies) een positieve ontwikkeling, maar het moet eigenlijk wel beter.
De redenen van opzeggingen variëren net als voorgaande jaren tussen ‘geen tijd’, ‘blessure’,
‘verhuizen’, ‘niet leuk’, andere sport en school.

Bestuur LTC ’s-Gravenzande
21 februari 2018
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JAARVERSLAG WEDSTRIJDTENNIS 2017
VOORJAARSCOMPETITIE SENIORENTEAMS
In het voorjaarsseizoen 2017 kwamen namens LTC 's-Gravenzande 39 seniorenteams uit in de
verschillende competitiesoorten op zaterdag, zondag, dinsdag, donderdag en vrijdagavond; aan de
nieuwe competitievormen deden op woensdagavond (zomeravondcompetitie) 4 teams en aan de
8&9-competitie op donderdagavond 1 team mee.
De jeugdcompetitie staat vermeld in het verslag van de Jeugdcommissie.
Zondag landelijke competitie
Bij de prestatieve seniorenteams was het gebrek aan heren-senioren al jaren een probleem om
evenwichtige teams samen te stellen. Besloten werd om met 2 dames- en 2 herenteams te gaan
spelen. Doordat er bij de damescompetitie ‘plekken’ vrij waren in de Overgangsklasse resp.
Hoofdklasse, konden onze nieuwe damesteams direct op een hoog niveau worden ingedeeld. Beide
teams wisten in hun eerste seizoen het kampioenschap in hun klasse te behalen, zodat ze volgend
jaar spelen in de Eredivisie resp. Overgangsklasse.
Dames 1: Jill van Doorn, Femke Strijbis, Rosalie den Hoedt, Liz van der Kruk, Ilse de Ruijt.
Dames 2: Dionne Zwinkels, Daphne Sonneveld, Dominique Sonneveld, Danicia van Dijk, Matthia
Bandel.
Het 1e herenteam eindigde als 2e in de 2e klasse, het 2e herenteam eindigde op de 3e plaats in de
4e klasse.
Het voormalige 3e mix-team, uitkomend in de 5e klasse, werd het hoogste mix-team. Het 2e mixteam bestond behalve enkele jonge senioren uit juniorspelers.
Zaterdag districtscompetitie
Op zaterdagmiddag speelden 10 teams. Het 2e mix-team bestaande uit Peter en Johan
Timmermans, Marlies Voogd, Petra van Beek en Monique van der Toorn werd kampioen in de 4 e
klasse. Het 1e damesteam bestaande uit Kim van den Berge, Donna Zwinkels, Michelle van
Antwerpen, Stephanie de Lange, Susanne van Zeijl werden kampioen, evenals het 2e herenteam.
Het herenteam bestond uit Ad Vermolen, Alain de Nijs, Nick Weterings, Marcel van Eekelen, Danny
Voermans.
Dinsdag-, donderdag en vrijdagavond-districtscompetitie
Op dinsdag speelden 2 damesteams, op donderdag 6 damesteams en op vrijdagavond
8 damesteams. Kampioenschappen werden behaald door
Op donderdag dames 2: Ingrid Westhoff, Edith van Roon, Irene Valstar, Monique van der
Lans en Lizet Duijnisveld;
Op donderdag dames 4: Joan van der Sande, Marianne Koch, Arda Vermaase, Elly van der
Lely, Erika Keijzer.
Op vrijdag dames 8: Arina Kettenis, Melanie van Maden, Nicolette van Alphen, Mariska
Maat, Yolanda van Nimwegen.
Competitie nieuwe stijl: zomeravond en 8&9-competitie
Op woensdagavond speelden 4 teams in de zomeravondcompetitie, op donderdagavond deed 1
team mee aan de 8&9-competitie.
NAJAARSCOMPETITIE
Aan de najaarscompetitie namen in totaal 20 seniorenteams deel.
Zondag/zaterdag
Op zondag speelden 2 senioren mix-teams, op zaterdag 5 teams.
Het 1e damesteam op zaterdag met Kim van den Berge, Stefanie de Lange, Susanne van Zeijl en
Yvette Cammeraat werd in de 3e klasse kampioen.
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Donderdag en vrijdagavond
Op donderdag speelden 3 damesteams, op vrijdag speelden 8 teams.
Op donderdag werd het 3e team kampioen met Joan van der Sande, Marianne Koch, Elly van der
Lely en Erika Keijzer.
Op vrijdag behaalden 3 teams het kampioenschap:
Team 1 (1e klasse): Annemiek van Elswijk, Ilse Oudshoorn, Janny van der Lee, Petra van
Beek, Ria Smit, Yvonne Warmerdam.
Team 4: Debby Schneider, Marion Vermolen, Astrid van de Burg, Esther van Eekelen.
Team 6: Brigitte Haaring, Marielle Bentvelzen, Colinda Westenbrugge, Lianne van der
Harst, Rianne Haaring.
8&9-competitie
Er deed 1 team mee aan de 8&9-competitie. Het team werd kampioen: Tim Sonneveld, Emily Klop,
Peter Zwaan, Quinty van Eekelen.
BROTHERS OPEN TOERNOOI 2017
Het Brothers Open Toernooi 2017 was weer succesvol. De Toernooicommissie bestond uit Mariska
Bouwhuis, Ilse de Ruijt, Stephan Schoemaker, Lennard Segers en Maxime Vermolen. Er waren
weer meer dan 450 inschrijvingen. Dankzij onze vernieuwde tennisbanen had de organisatie geen
last van regenbuien overdag, ’s avonds waren alle banen bespeelbaar en kon het volledige
programma volgens schema worden uitgespeeld. De toernooi-organisatie kon weer terugkijken op
een uitstekend toernooi.

Commissie Wedstrijdtennis
Peter van der Hout
Maria Segers
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JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2017
Onze vereniging telde aan het begin van het seizoen 100 jeugdleden, in de eerste maanden
kwamen er weer bijna 40 kennismakingsleden bij. Uiteindelijk volgden 120 kinderen de
verenigingslessen op ons park. Voor de lessen in de zaal schreven 85 kinderen in. De
verenigingslessen werden gegeven door clubtrainer Marco Heeck.
Ledenverloop jeugd
Het wordt steeds moeilijker om kinderen te behouden voor de tennissport. Veel kinderen die
inschrijven voor het kennismakingslidmaatschap, komen bewust voor een korte
kennismakingsperiode. Vaak zijn ze al lid van een andere sportvereniging, in andere gevallen
proberen ze graag heel veel sporten uit. We zien al meerdere jaren dat kinderen die moeten kiezen
voor één sport helaas steeds minder vaak voor tennis gaan. Het is voor de ouders ook geen
belemmering meer een kind te laten sporten in een van de buurtgemeenten, en de voorkeur gaat
in de meeste gevallen naar een teamsport.
Ledenwerving jeugd-/juniorleden
Tijdens de winter 2016-2017 was er weer mogelijkheid om in het kader van 'Maak kennis met
tennis’ proeflessen volgen. In de zaal konden proeflessen worden gevolgd. De kinderen die daarvan
gebruik hebben gemaakt, werden in het nieuwe seizoen allemaal lid van de vereniging. Na de
jaarlijkse tennis(gym)lessen die de clubtrainer in februari en maart op alle basisscholen in ’sGravenzande gaf, waren er bijna 40 kennismakingsleden bij.
Jeugdactiviteitenteam
Al een aantal jaren zijn er oudere jeugdleden actief bij activiteiten voor de jongere jeugd. Ook bij
deze Jeugdactiviteitengroep (Peggy, Martin, Medy, Sophie, Sara, Esmee, Kevin, Matt, Denicia,
Wesley, Danny) blijkt het steeds moeilijker naast het eigen tennis, school en vaak werk nog
beschikbaar te zijn voor de jongste jeugd.
Voorjaarscompetitie junioren
Aan de voorjaarscompetitie deden 4 juniorenteams mee: gemengd team 11 t/m 17, jongensteam
11 t/m 17, meisjesteam 11 t/m 17, gemengd team 11 t/m 14. Zowel het jongens- als het
meisjesteam eindigde als 2e in hun poule.
Groene competitie en World Tour
Er deden 2 teams mee aan de ‘Groene competitie’, in de World Tour speelde 2 teams ‘Oranje’ en 1
team ‘Rood’.
Jeugdclubkampioenschappen 2016
Na de voorjaarscompetitie werden de clubkampioenschappen gespeeld. Voor de organisatie zorgde
de Jeugdparktoernooicommissie.
De clubkampioenen in de verschillende leeftijdsklassen:
- Jongens/meisjes ORANJE enkel t/m 10 jaar
Pepijn van Nieuwkerk
- Jongens/meisjes GROEN enkel t/m 12 jaar
Fay Wezemer
- Jongens enkel t/m 14 jaar:
Levi Klomp
- Jongens enkel t/m 17 jaar:
Jonathan Bakker
- Meisjes enkel t/m 17 jaar:
Sara van den Ende
Nationaal Jeugdranglijsttoernooi / Open Jeugdtoernooi
Het aantal deelnemers aan de regionale jeugdtoernooien loopt enorm terug. Ons Nationaal
Jeugdranglijsttoernooi/Open jeugdtoernooi was weer in de eerste week van de zomervakantie.
Ondanks weinig inschrijvingen ging het toernooi toch door.
Maar ondanks het kleine aantal deelnemers kon de Toernooicommissie (Lennard Segers, Peggy
Vink en Esmee de Jong) tevreden zijn. Feiko Sonneveld had er weer voor gezorgd dat er voldoende
sponsoren waren.
Hopelijk volgend jaar – in de laatste week van het schooljaar – weer meer inschrijvingen.
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Ouder en kind toernooi
Het ouder en kind toernooi werd gespeeld met 33 deelnemers. Net als elk jaar weer een leuk
toernooi. De kinderen streden met veel inzet samen met hun vader of moeder om de punten, na
afloop werden de meegebrachte cadeautjes verloot.
Najaarscompetitie junioren/Groene competitie/World Tour:
Aan de Najaarscompetitie junioren deden 1 jongens- en 1 meisjesteam mee. Beide teams
eindigden als 2e in hun poule.
Aan de Groene competitie deden 2 teams mee, het team van Hidde Weide, Quinten Vellekoop, Stef
Bijl, Luuk Piekar, Menno Lekkerkerker en Felix Vreugdenhil werd kampioen in de categorie Groen 2!
Aan de World Tour Najaar 2017 deden 2 teams Oranje en 1 team Rood mee.
Seizoensafsluiting
Eind september werd er weer een seizoensafsluitingsfeest georganiseerd voor alle jeugd. In totaal
deden 80 kinderen mee, het werd een gezellige dag. Voor de jongste groep waren er OudHollandse spellen en diverse tennisspelletjes. De 'pannenkoekenmoeders' hadden voor stapels
heerlijke pannenkoeken gezorgd. De oudste jeugd speelde onderlinge tenniswedstrijden, waarbij
ook een aantal senioren werd ingezet. Na afloop was er een barbeque. Het was een geslaagde
afsluiting!
Sinterklaasbezoek
Op woensdag 29 november werden alle jeugdleden van de basisschoolleeftijd uitgenodigd voor een
Sinterklaasmiddag in het paviljoen. Onder leiding van een aantal moeders werd een bingo met
leuke prijsjes gespeeld, daarna kon er nog even buiten getennist worden. Sinterklaas en zijn Pieten
kwamen langs en hadden voor alle kinderen een bidon en wat lekkers meegebracht. Het was een
hele gezellige middag.
Tot slot
Alhoewel er altijd wel ouders zijn die hulp bieden bij activiteiten, wordt het een steeds groter
probleem om de jeugdafdeling in beweging te houden. Er is vooral veel meer structurele hulp en
steun vanuit de ouders nodig. Kinderen zouden veel vaker op de tennisbaan te vinden kunnen zijn.
We hopen als bestuur samen met trainer, ouders en kinderen het jeugdgebeuren komende
maanden naar ieders tevredenheid vorm te geven.
Maria Segers
Coördinator Jeugdzaken
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Ook dit jaar zijn verschillende activiteiten op projectbasis uitgevoerd. Dit is geheel naar
tevredenheid gebeurd.
Racketwissel
Op woensdagochtend vond onder de bezielende leiding van Kees Heine de racketwissel plaats. Een
groep trouwe enthousiaste seniorleden die met elkaar de sportieve strijd aangaan. Naast Cees
Heine zorgde Leny Admiraal voor de indeling.
Op woensdagavond zorgden een aantal vrijwilligers er onder aanvoering van Els van Duijvenbode
voor dat er ingedeeld wordt. Het team van indelers bestond naast Els uit Patricia van Velden,
Yvonne Warmerdam en Marit Verlee. Bedankt allen voor jullie inzet.
Parktoernooi senioren
Het senioren Park Toernooi werd gehouden van maandag 28 augustus tot en met zondag 11
september. De organisatie was net als vorig jaar in handen van Janny van der Lee, Brigitte van der
Meer, Suzanne van den Berg en Lizet Duijnisveld. Ook dit jaar weer meer dan 200 inschrijvingen.
Thema dit jaar was Duitsland/Tirol. Verkleed op de tennisbaan en een gezellige feestavond waren
hier ook onderdeel van. Dolle pret gecombineerd met sportieve prestaties.
En ook hier geldt weer dat dit soort leuke toernooien alleen maar kunnen plaatsvinden dankzij de
inzet van vrijwilligers en sponsors.
Maandagavond Wintercompetitie
Met de komst van de nieuwe banen en de daarbij horende mogelijkheid om langer door te kunnen
spelen, hebben twee dames van LTC het initiatief genomen om een wintercompetitie te starten op
de maandagavond. Door gedurende een periode van een aantal weken steeds met en tegen
wisselende leden van LTC te spelen, is het de bedoeling om het verenigingsgevoel te vergroten. Als
bestuur kunnen we dit alleen maar toejuichen. Een groot compliment voor Esther van Eekelen en
Emily Klop die hier erg veel energie in hebben gestopt. Die inspanning zorgde er wel voor dat in de
maanden november, december en januari op de maandagen dat er gespeeld kon worden er telkens
96 leden van LTC tegen elkaar in competitieverband aan het tennissen waren.
Inmiddels is gestart met ronde 2 en de animo om mee te doen is nog even groot. Een succes dus!
Klaverjasdrive
Op 1 december werd de eerste LTC Klaverjasdrive gehouden. Een initiatief van en georganiseerd
door Frans Jansen, Els van Duijvenbode en Willem Timmers. In totaal 18 koppels gingen in ons
paviljoen met elkaar de strijd aan om aan het eind van de avond de mooie prijzen te verdelen. Ook
richting deze vrijwilligers willen we onze dank uitspreken.

Bestuur LTC ’s-Gravenzande
21 februari 2018
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Balans per 31 december 2017
31 december 2017

31 december 2016

ACTIVA

Voorraden

€

100,00

€

132,00

Nog te vorderen/verrekenen

€

13.994,00

€

10.723,00

Lening Club van 100

€

2.361,68

Liquide middelen

€

105.412,76

€

90.334,02

TOTAAL

€

121.868,44

€

101.189,02

Eigen vermogen

€

48.040,35

€

37.508,41

Reserve Grote Clubactie

€

13.343,67

€

10.890,01

Club van 100

€

13.123,75

€

10.717,06

Nog te betalen/verrekenen

€

47.360,67

€

42.073,54

TOTAAL

€

121.868,44

€

101.189,02

€

-

PASSIVA

Kortlopende schulden
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Winst- en verliesrekening 2017

2017

2016

BATEN
Contributies

€

132.511,00

€

130.488,10

Overige inkomsten

€

49.545,88

€

42.346,45

Som der opbrengsten

€

182.056,88

€

172.834,55

Algemene kosten

€

29.897,56

€

20.438,24

Exploitatiekosten park

€

128.260,00

€

126.140,00

T.C.

€

13.367,38

€

15.739,21

Som der lasten

€

171.524,94

€

162.317,45

RESULTAAT

€

10.531,94

€

10.517,10

LASTEN
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Begroting 2018
LASTEN

Pachtkosten Stichting

€

begroting

exploitatie

begroting

2018

2017

2017

128.260

€

128.260,00

€

126.140

Algemene kosten
Administratie

€

1.300

€

1.024,44

€

1.300

KNLTB

€

15.500

€

13.956,69

€

14.500

Algemene kosten
Afschrijving Voorraden

€
€

11.000
100

€
€

8.415,84
132,00

€
€

8.600
132

Afschrijving Vlaggenmasten

€

-

€

6.333,50

€

-

Verzekeringen

€

40

€

35,09

€

40

Competitie

€

1.000

€

74,66

€

1.000

Wintertraining

€

12.000

€

11.903,87

€

13.000

Zomertraining

€

3.000

€

1.388,85

€

3.500

TOTALE LASTEN

€

172.200

€

171.524,94

€

168.212

€

133.000

€

132.511,00

€

127.500

Sponsors

€

46.000

€

44.828,20

€

40.000

Rente

€

Toernooien

€

Overige baten
TOTALE BATEN

RESULTAAT

T.C.

BATEN

Contributies
Overige inkomsten

€

50,08

€

250

2.500

-

€

3.575,91

€

2.500

€

500

€

1.091,69

€

182.000

€

182.056,88

€

170.250

€

9.800

€

10.531,94

€

2.038
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Toelichting op de balans
ACTIVA
Voorraad Tennisballen

€

232,00

Afschrijving 2017

€

-132,00

TOTAAL

€

100,00

Wintertraining 2017/2018

€

11.625,00

Diversen

€

30,00

Grote Clubactie 2017

€

2.339,00

TOTAAL

€

13.994,00

Betalingsrekening Bank

€

40.150,69

Spaarrekening Bank

€

55.000,00

Spaarrekening Club van 100

€

10.262,07

TOTAAL

€

105.412,76

Opgenomen in 2017

€

2.361,68

Afschrijving 2017(voor het eerst in 2018)

€

TOTAAL

€

Nog te vorderen/verrekenen

Liquide middelen

Lening Club van 100
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PASSIVA
Eigen vermogen 31 december 2016

€

37.508,41

Positief resultaat boekjaar 2017

€

10.531,94

Eigen vermogen 31 december 2017

€

48.040,35

Stand per 31 december 2016

€

10.890,01

Besteed in 2017

€

-3.943,84

Ontvangsten verkoop loten in 2017

€

8.100,00

Aanschaf loten

€

-1.702,50

Stand per 31 december 2017

€

13.343,67

Stand per 31 december 2016

€

10.217,06

Ontvangen in boekjaar-Bijdragen en rente

€

7.342,04

Bankkosten

€

-100,72

Bestedingen

€

-4.334,63

Stand per 31 december 2017

€

13.123,75

Stichting Beheer Tennispark

€

27.186,12

Loonheffing december 2017

€

511,00

Diversen
Vooruitontvangen Sponsorgelden

€
€

11.023,30
8.640,25

TOTAAL

€

47.360,67

Reserve Grote Clubaktie

Club van 100

Kort lopende schulden/nog te verrekenen
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