BEWAARBOEKJE 2018!!

Uw advertentie of logo hier?
Neem contact op met
sponsoring@ltcrackets.nl

VAN DE VOORZITTER
Heb jij ook een bijzondere tennistic? Zien we de gewoontes van bijvoorbeeld Nadal
terug op onze banen? Herken je iets van jezelf in de spel van een professional? Hoe
zorg jij ervoor tevreden van de baan af te stappen na een wedstrijd?
Ik kijk vaak naar tennis en put daar enige troost uit. Ik zie de profs namelijk dezelfde
fouten maken als wij. Ballen in het net, ballen net uit en net doen als een gemiste
bal je niets kan schelen. Maar ondertussen willen we allemaal hetzelfde: Winnen
toch? Wat wil jij uit het tennisspel halen in 2018? Is lekker getennist hebben voor
jou voldoende? Het zijn allemaal vragen waar ik de laatste tijd mee rondloop.
Denk jij na tijdens het tennissen? Ik heb vaak gehoord wanneer iemand een bal
miste, “ik dacht die bal zo mooi daar neer te leggen”. De mooiste ballen zijn
eigenlijk de ballen waarbij ik niet nadenk maar doe. Dan voel ik dat ik een bal lekker
geraakt heb en dan valt ie ook mooi. Zo wil ik 2018 in, door te voelen hoe ik een
bal raak en te kijken of ik tevreden ben, zonder na te denken. Mijn doel is na iedere
wedstrijd met een tevreden gevoel van de baan af lopen. Dan ik kan zeggen, ik heb
lekker gespeeld. De winst zal uiteindelijk vanzelf volgen.
In 2018 gaan we als club aan de slag met de clubapp van KNLTB. Daarin kan je zien
wie een maatje zoekt en wanneer er leuke activiteiten georganiseerd worden. Als
het goed is kan je thuis ook zien of er nog banen beschikbaar zijn.
Gaat het jou in 2018 lukken om tevreden terug te kijken op je tennisspel? Dat
iedereen een plezierige, geconcentreerde en sportieve tenniswedstrijd mag beleven
bij L.T.C. Rackets.
Tot ziens,
Liz Barker

-1-

-4-

INHOUDSOPGAVE
Pag-nr

item

1

Van de voorzitter

2

Colofon

6

Jaarverslag 2017

10

Notulen ALV 2018

18

Huishoudelijk regelment

24

Baan reglement

26

Jeugd informatie

27

Competitie teams senioren

30

Activiteiten kalender

31

Van de trainer

32

Ledenlijst pupillen

33

Ledenlijst junioren

34

Ledenlijst senioren

-5-

JAARVERSLAG 2017
1. Inleiding
Conform art. 9 van het Huishoudelijk Reglement van de vereniging dient tijdens de
Algemene Ledenvergadering het jaarverslag incl. de verslagen van de technische
commissie, kantinecommissie en de ledenadministratie ter goedkeuring aan de
vergadering te worden voorgelegd.
2. Algemeen
Liz Barker, Henny Jansen, Gerrie Fleuren en Dia Leijten (secretaris, vorige jaar
benoemd als penningmeester) zijn herkozen tijdens de ALV. Het bestuur vergadert
maandelijks en zijn een goede team waardoor er stabiliteit is in het bestuur en dus
ook in de club.
3. Financiën
Voor het financiële verslag wordt verwezen naar het financiële overzicht. Dit is op
verzoek verkrijgbaar bij de penningmeester.
4. Algemene zaken
Dit jaar zijn de volgende zaken gerealiseerd:
- Zonnepanelen geïnstalleerd
- Twee netten vervangen
- Laptop vervangen
- Wal naast baan 6 geëgaliseerd en hekwerk geplaatst (door gemeente) als
voorbereiding voor zitplaatsen naast baan 6 in de toekomst.
Ook dit jaar zijn wekelijks de banen geveegd door de “veegploeg”.
Leden die de alarmdienst hebben ingevuld zijn Gijs Broeksteeg, Henk van Schaijk,
Marc den Brok en Gerrie Fleuren.
Er waren twee teams van 65 plussers, in totaal 14 personen, die de
groenvoorziening van ons park verzorgd hebben
Daarnaast hebben een 12-tal leden eveneens parkdiensten vervuld in het kader van
vrijwilligersdiensten.
5. Ledenadministratie
Dit jaar is de ledenadministratie verzorgd door Mark Raijmakers.
Het aantal leden bedroeg eind 2017 354 leden waarvan 44 jeugdleden
6. Kantinezaken
Familie Walters en familie van Dinther hebben afgelopen jaar de schoonmaak van
het clubhuis verzorgd.
De kantine-inkoop werd uitgevoerd door Arno Ouwens en Hans van de Heuvel
waarbij de Fifo van drank werd geregeld door Leo van Dinther en Peter Lejeune.
De kantinedienstplanning is geregeld door Karin van den Berg en Mieke Polak
met ondersteuning van de captains. Aan het eind van het jaar zijn we overgegaan
naar het nieuwe systeem KNLTB club voor o.a. het plannen kantinediensten. Karin
heeft hiervoor de planning overgezet en een instructie gemaakt voor een soepele
overgang.
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Daarnaast zijn Hans van de Heuvel, Gerrie en Karin op zoek gegaan naar een
nieuwe leverancier voor bier en frisdrank. Ze hebben met verschillende bier- en
frisdrankleveranciers gesprekken gevoerd en tweemaal aan de leden advies
gevraagd voor de bierkeuze door middel van een proef. In november zijn we
uiteindelijk tot het besluit gekomen om over te stappen naar het Wijnhuis voor de
inkoop van onze frisdrank en bier (Warsteiner). De overeenkomst hiervoor hebben
we op 18 januari 2018 ontvangen.
7. Sponsorcommissie
Op dit moment is er één lid voor de sponsorcommissie, we missen helaas inkomsten
hierdoor. Er zijn enkele nieuwe sponsoren binnengehaald. Er zijn twee vacatures
open en het kost tussen 1 en 4 uur per maand.
8. Technische Commissie
De technische commissie die bestaat uit: Franka van Bergen, Susanne Keijzers,
Anita Wijnen, Peter Lejeune, Bea van der Cruijsen en Henny Janssen, zij hebben de
toernooien georganiseerd.
Open Toernooien
Toernooi Hotel de Naaldhof/Hotel Berghem Open 2017
Ons jaarlijks wintertoernooi is afgelopen jaar prima verlopen. Er waren ook weer
veel inschrijvingen. We hebben twee weken volop kunnen tennissen. Ook het
winterse weer kwam weer om de hoek kijken. Gelukkig stonden de vrijwilligers
meteen klaar om de banen schoon te maken. Alle wedstrijden zijn gewoon
gespeeld. De temperatuur was koud maar met de juiste kleding goed te doen. Op
de finaledag hebben we een mooie dag gehad. Er was glühwein en een lekkere
warme soep aanwezig. De prijsuitreiking was goed bezocht. En zoals altijd was er
ook weer een deelnemersloterij. Mooie tenniskleding, schoenen en tassen werden
verloot onder alle deelnemers. We danken alle deelnemers, vrijwilligers voor
wederom dit mooie toernooi. En natuurlijk dank aan onze hoofdsponsors Hotel de
Naaldhof/Hotel Berghem.
De Merx Enkel Open Mastertoernooi 2017
In maart 2017 hebben we weer het Enkel Open toernooi georganiseerd.
Het toernooi is dit keer gesponsord door horecabedrijf De Merx uit ons eigen
Berghem, is een actueel rating toernooi met een hoog competitief element.
De spelers die bij elkaar ingedeeld worden, liggen namelijk in speelsterkte allemaal
zo dicht mogelijk bij elkaar. Hierdoor heb je wedstrijden die spannend zijn.
Het aantal inschrijvingen volgde helaas wel de trend van 2016 waardoor er een
terugloop was in het aantal inschrijvingen.
Desondanks was het toernooi weer een succes. Ook dankzij het mooie
voorjaarsweer.
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TBI-Flexibility toernooi 2017
Dit toernooi was een prachtig succes. Dit met hulp van de sponsoren en een
commissie. Een gezellig week met leuke wedstrijden en lekkernijen. Dit toernooi zal
in 2018 wederom met dezelfde sponsoren worden voortgezet. Hoofdsponsor en
Keessie Tennis bedankt.
Clubkampioenschappen 2017
Dit jaar kunnen we terugkijken op twee weken met veel tennisplezier en zonnig
weer. Het aantal aanmeldingen was wat teleurstellend maar het was een gezellig
toernooi.
De clubkampioen van 2017 is geworden in de heren Marc den Brok en in de dames
Joyce Wijnen.
De clubkampioenschappen hebben we dit jaar afgesloten met een gezellige
barbecue. Het was een gezellige afsluiten en zeker voorherhaling vatbaar.
Competitie
Dit jaar werd er door senioren- en juniorenteams weer deelgenomen aan
de voorjaar-, najaar-, en wintercompetitie. Hierbij waren er ook weer enkele
kampioenen.
De competitieleider dit jaar was; Bea van der Cruijsen
Jeugdtennis
Aan de Worldtour (zogenaamde rood-oranje competitie voor de jeugd tot 12 jaar)
deden dit jaar met veel enthousiasme weer 2 teams mee. Twee teams met meer
ervaren jeugd tot 13 jaar heeft deelgenomen aan de groen competitie.
De leiding was in handen van Bianca Smeets (tenniskidsfunctionaris).
Het husselen op vrijdagmiddag werd verzorgd door Susanne Keijzers.
Het Jeugdkamp en de Pakjesmiddag onder leiding van Susanne Keijzers en met
medewerking van verschillende ouders waren ook dit jaar weer een groot succes.
Het vermelden waard is de grote toename van het aantal jeugdleden ingegeven
door het succes van de nieuwe competitieopzet (Tenniskids) en de introductielessen
van onze tennisleraar Thijs Gielis
Tennislessen
In oktober is er weer een nieuwe ronde van start gegaan voor de trainingen. De
trainingen worden gegeven op dinsdagavond/donderdagavond en vrijdagmiddag.
We hebben gelukkig weer heel veel jeugd die fijn aan het trainen is. Het aantal
senioren neemt ook weer toe. Wij wensen Thijs heel veel succes met het geven van
de training.
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9. Tennis georganiseerd door leden
Husselen
Een heel belangrijke woensdagochtendgebeurtenis bijgestaan door Hanny van
Schaijk.
Denken jullie ook eens mee, en kom woensdagochtend eens spelen.
De interne wintercompetitie
2017-2018 is georganiseerd door Gerrie Fleuren en Els de Graauw.
Seniorenplus tennistoernooi
Dit jaar georganiseerd door Mari Leijten, Liz Barker, Peter Lejeune, Ernst en
Wilhelmien Hilliger, Hans en Ellie van Toor en Gerrie Fleuren. Het was een druk
bezochte en geslaagde dag.
Maandagochtend
Op de maandagochtend wordt er onder begeleiding van Hans van Toor en Gerrie
Fleuren gehusseld door een groep van ca 22 senioren, waarvan er om toerbeurt 16
tennissen.
10.Vrijwilligers dag 2017
Vrijwilligersdag 2017 is voor vrijwilligers uit 2016. Dit jaar heeft de TC een geweldig
leuke dag van gemaakt door ons te laten deelnemen aan De Pubkwis. Het was een
interessant en leerzamedag, daarnaast was het enorm gezellig.
Afgesloten werd met een heerlijke, door slagerij van Orsouw uit Heesch, gemaakte
maaltijd.
11. P.R.
Redactie
Kees-Jan Booy verzorgt het jaarlijks bewaarboekje. M. Raap verzorgde onze
nieuwsbrief, die via e-mail wordt gestuurd en onderhoud de website.
Bestuur LTC Rackets
Januari 2018
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Notulen Algemene leden vergadering LTC Rackets, d.d. 23 januari 2018.
Aanwezigen:
Bestuur:
Liz Barker, Dia Leijten, Henny Jansen, Gerrie Fleuren en Karin van den Berg.
Notulist:
Annie Rietman
Overige leden:
Jos v. Dolleweerd, Mari Leijten, Annie Dappers, Miny Walters, Rob Walters, Frits
Beenakker, Frank den Brok, Mariëlle Arts, Ilona den Brok, Gerry Ouwens, Arno Ouwens, John v.d. Cruijsen, Bea v.d. Cruijsen, Joke Heeres-Huizing, Annie Rietman,
Marjo Nijs, Gerrit Nijs, Henk Rietman, Ernst Hilliger, Ellie van Toor, Hans van Toor,
Marieke van Lanen, Antoon van Dinther, Mieke van Dinther, Anita Wijnen, Leo van
Dinther, Cor v. Tooren, Ineke Jansen, Henk Schuurmans, Rob Zaaijer, Theo Verhoeven, Andrea Raymakers, Mark Raymakers, Gijs Broeksteeg, Alwin v.d. Leest, Henny
Tonies, Han v.d. Broek, Lukas Evers, Niels Kappen, Jolanda v.d. Wetering, Evert v.d.
Broek, Hans v.d. Heuvel, Peter Lejeune, Harold van Tooren, Theo Brands, Mariette Huibers, Erik v.d. Tillaart, Jan Ceelen, Jos van Gaal, John Strik, Harold Vogels,
John Dollevoet, Gert Jan van Dijk, Gerrit Mulders, Kees van Ravensteijn, Niels v.d.
Broek, Michel van Maren, Ryanne de Ries, Jan Noordeloos, Pauline Noordeloos,
Stan Verboord, Willem Jan van Bergen, Harry den Brok, Benno Ezerman, Patrick
Bomer, Marjo Sleenhof, Joyce Fleuren, Michiel Hoeks, Glenn van Erp. Ton Ketelaars
en Leander Vogels later binnen gekomen.
Afmeldingen:
Tom Walters, Didi Walters, Roy Rietman, Casper van Schaijk, Hannie van Schaijk.
Willem Ruijtenburg, Herman van der Steen, Ria Verhallen, Jeanne Majoor, Joke
Heeres, Ans van der Steen, Toine van Oijen, Ellie van Oijen, Katja Romijnders,
Jeanne van der Pas, Piet van der Pas, Bianca Smeets, Hans Kanters, Hanneke van
de Leest, Chris de Ries, Bert Brands, Jopie Stevens, Dirk Lok, Roy van Gruijthuijzen,
Henk Kanters, Harrie Vissers, Marly van Beuningen, Ron van Veen
1. Opening algemene ledenvergadering .
De voorzitter opent de ledenvergadering om 20.00 uur, omdat er niet genoeg leden
aanwezig zijn wordt de vergadering gesloten.
Nynke Stein is namens de gemeente Oss aanwezig, ze reikt aan Liz een cheque van
€ 290,00 uit, dit is wat we het afgelopen jaar verzameld en ingeleverd hebben aan
plastic flesjes en blikjes. Antoon en Mieke van Dinther, Henk Rietman en Gerry van
Schaik hebben een bidon ontvangen van de gemeente voor hun inzet.
Om 20.05 uur wordt de vergadering weer geopend, ofschoon deze achteraf gezien
niet geschorst had hoeven worden daar er met 71 leden meer waren dan de minimumvereiste van 1/5 van het aantal stemgerechtigde leden. De voorzitter heet alle
leden welkom en wenst namens het bestuur allen een gezond, liefdevol en sportief
2018.
Liz geeft aan dat er aan enkele vrijwilligersfuncties een dringend tekort is, secretaris,
P.R., competitieleiding jeugd en sponsorcommissie.
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2. Financieel overzicht 2017.
Toelichting op de balans:
Munten staan voor € 0,- op de balans, omdat deze vanaf midden 2017 niet meer
aangenomen worden.
Enkele toelichtingen op de winst en verliesrekening:
Baropbrengsten op peil door een paar meer eendagsevenementen.
Energiekosten lager i.v.m. Led-baanverlichting en zonnepanelen.
Onderhoudskosten minder dan begroot doordat enkel het hoogstnoodzakelijke
onderhoud uitgevoerd is.
Incidenteel resultaat hoger door verkoop scheidsrechterstoelen, bankjes, voetbalspel,
kassa. Kosten jeugdcommissie lager dan begroot door inzet JAC (Jeugd Activiteiten
Commissie), waarvoor dank.
Clubhuiskosten lager dan begroot.
Nauwelijks rente-inkomsten, uitkijken naar een andere bank naast de Rabobank.
Op de KNLTB-bijdragen hebben wij geen invloed.
Afschrijvingen hoger i.v.m. investeringen in Ledverlichting en zonnepanelen.
Uiteindelijk een verlies van € 2.381,50.
3. Begroting 2018.
De penningmeester geeft een presentatie en toelichting van de begroting.
Enkele toelichtingen hierop:
De inkomsten uit contributie is lager doordat we weer minder leden hebben.
De baropbrengsten hebben we op hetzelfde niveau gehouden doordat we overgaan
op andere leverancier voor de drank, waarover later meer.
De onderhoudskosten hebben we wat verhoogd, waarover later meer.
KNLTB-bijdrage is lager, dit heeft te maken met minder leden.
De energierekening is nog lager doordat de zonnepanelen nu het gehele jaar hieraan
bijdragen
De financiële kosten zijn hoger i.v.m. aanschaf van de nieuwe KNLTB.Club software
(voor ledenbestand, afhangbord en bardienstplanning) en de KNLTB Club App voor
op je mobiel.
De baropbrengst hebben we op hetzelfde niveau gehouden.
Toelichting op enkele investeringen en kostenposten door de voorzitter Algemene
Zaken:
Uitbreiding gemeentehok: 2,5 m naar voren en naar de zijkant tot aan het handbalgebouw. Verder wordt het geïsoleerd om er ook vochtgevoelige spullen in op te
kunnen slaan. Voor materiaal is € 9.000,- begroot en we willen dit realiseren met
behulp van vrijwilligers.
Er is voor baan 1 een reservering van € 16.000,00 opgenomen voor een eventuele
vervanging van het kunstgras i.v.m. kale plekken en openstaande naden. We zullen
vooraf ook een onafhankelijke instantie de kunstgrasmat laten beoordelen.
Herstellen van de verankering van een netpaal op baan 4: € 1.000,-.
Langs baan 6 zal nieuwe beplanting (coniferen) aangebracht worden.
De realisatie van zitplaatsen ernaast wordt uitgesteld in afwachting van de ledenontwikkeling.
Schilderwerk buiten: € 3.000,-.
De begroting voor 2018 sluit met een verlies van € 2.176,--. Hierin zijn echter de
volgende besparingen al verwerkt:
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Vanaf de voorjaarscompetitie is het eerste kopje koffie niet meer gratis.
Geen verloting kleding tijdens onze open toernooien, dit ter beoordeling van de
toernooicommissie.
Enkele jaren geleden is besloten om een accountantskantoor de opdracht te geven
de administratie te verwerken. Dit om de werklast van de toenmalige penningmeester te verminderen. Dit hebben we afgelopen jaar nog voortgezet, doch gezien
het verlies dat begroot werd is besloten zelf weer een boekhoudprogramma aan te
schaffen en de administratie zelf te verwerken. Dit heeft een besparing tot gevolg
van € 1.200,--. De (huidige) penningmeester heeft er hierdoor echter behoorlijk
wat werk bij.
Toelichting voor het horecagedeelte door de voorzitter Kantinezaken:
Het afgelopen jaar hebben Hans van de Heuvel, Gerrie Fleuren en Karin van de Berg
onderzoek gedaan in verband met de bierprijzen.
We hebben Budels pils getest dit was geen succes. Daarna hebben we Warsteiner
pils getest, waarover de leden wel positief waren. Met ingang van 18 januari 2018
zijn we overgestapt naar Wijnhuis Oss en zullen voortaan Warsteiner tappen. Als we
bij INBEV gebleven waren had de bierprijs met € 0,05 verhoogd moeten worden.
Nu is de verwachting dat deze mogelijk lager kan afhankelijk van het totaalplaatje.
De prijzen voor alle dranken zullen in de volgende bestuursvergadering besproken
en aangepast worden.
Hans van de Heuvel werd voor zijn inzet bedankt.
Vragen i.v.m. financieel overzicht en begroting
Rianne de Ries: waarom moet kunstgras baan 1 al vervangen worden, terwijl poolhoogtemeting in 2014 nog een levensduur van 6 jaar voorspelde?
Deze metingen zijn uitgevoerd door diegene die ook onderhoud doet, terwijl dit
waarschijnlijk niet de beste instantie is voor een goede beoordeling. Deze mat is al
lang afgeschreven en het meest bespeeld.
Henny Tonies: de afschrijving van 2017 is minder, klopt dit? Ja, maar in 2018 komen
er waarschijnlijk weer nieuwe investeringen bij en dan zal het weer hoger worden.
Henrie van Bergen: kan de verlichting op baan 7 beter afgesteld worden? We zullen
contact met Hak opnemen en dit laten beoordelen.
Harold Vogels: als we niet alle diensten van de Rabobank afnemen en een andere
bank kiezen, wat heeft dit dan voor gevolgen voor de Rabo-clubkas campagne.
Heeft geen gevolgen.
Joyce Fleuren: er blijft veel water op baan 5 en 6 staan, word hier wat aan gedaan?
Zoals vorig jaar al gemeld hebben we het vernieuwen van baan 5 en 6 naar achter
geschoven omdat het ledenaantal terugloopt en dit een grote investering is in de
orde van € 45.000,-.
Harold Vogels: kosten Racketjournaal € 800,00, kunnen we dit niet digitaal versturen om kosten te besparen? Dit zullen we bekijken.
Rob Zaaijer: zijn er nog onkosten te verwachten i.v.m. de vernieuwing van de voetbalclub? Nee, er zijn geen kosten voor onze club.
Gijs Broeksteeg: kan er een 2e microfoon aangeschaft worden? Nee, die wordt te
weinig gebruikt.
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4. Verslag kascommissie
In 2017 is er een kascommissie gekozen, Frank den Brok (2.e keer) en Mirjam Raap.
Helaas gaf Mirjam medio december door dat ze geen kascontrole meer wil uitvoeren, omdat ze haar lidmaatschap heeft opgezegd.
Het bestuur heeft op 16 januari een extra leden vergadering ingelast om een tweede
persoon voor de kascontrole te kiezen.
Frits Beenakker gaf aan om dit te willen doen, de aanwezige leden zijn hiermee
akkoord gegaan.
De penningmeester wilde een datum afspreken voor de ALV om de boeken te controleren. Frank gaf aan dat hij het financieel verslag, de begroting en het antwoord
op zijn notitie van januari 2017 digitaal aangeleverd wilde krijgen. Direct na het
verstrekken van zijn notitie in 2017, had hij echter aangegeven dat hij geen terugkoppeling nodig had. Ook bij de kascontrole over 2016 vroeg hij reeds in februari
van dat jaar om toezending van notulen van de bestuursvergaderingen, sponsorcontracten, donateurs, adverteerders, procedure financiële verslaglegging toernooien,
en kasgeldprocedure. Daarnaast wenste hij ook het financiële verslag en de notulen van de bestuursvergaderingen van 2015. Midden 2016 heeft er een gesprek
plaatsgevonden tussen bestuur en kascommissie, waarin aangegeven is dat er geen
stukken digitaal aangeleverd worden en dat 2015 een gesloten boek is, kascontrole
uitgevoerd en bericht in de ALV. De kascontrole over 2016 kan pas plaatsvinden na
afloop van het boekjaar.
Het bestuur gaf aan dat hij alle stukken kan inzien (ook meerder dagen), maar dat
hij het niet digitaal aangeleverd krijgt (wederom contact gehad met bond hierover).
Frank gaf aan dat hij zo de administratie niet kan en wil controleren. Hij zou dan niet
goed voorbereid zijn. Hij heeft alle leden een mail hierover verstuurd.
Het bestuur vraagt Frank hoe hij aan alle e-mailadressen is gekomen daar het
verzoek daarvoor niet door het bestuur is in gewilligd. Frank antwoorde dat hij zijn
standpunt aan de leden wilde toelichten en de e-mailadressen van Jiba afgehaald
heeft.
Het bestuur vindt het belangrijk, dat er uit het oogpunt van de privacy zorgvuldig
met de mailadressen van onze leden wordt omgegaan en acht het niet wenselijk dat
een lid e-mails naar alle leden stuurt.
Opmerking van Gijs Broeksteeg: de e-mailadressen zijn ook bij de KNLTB en Jiba
bekend. Antwoord: Inderdaad worden de mailadressen bij de aanmelding in het
KNLTB-bestand opgenomen, doch het is niet mogelijk om uit Jiba een lijst van alle
mailadressen te exporteren.
De kascontrole is dus niet voor de ledenvergadering van 20 januari uitgevoerd.
Frank den Brok legt uit waarom hij tot dit besluit gekomen is.
Het is de taak van de kascommissie om het financieel verslag te controleren en
verslag uit te brengen aan de ALV. Een dergelijke controle houdt meer in dan alleen
het controleren van de boeken, namelijk ook of de cijfers overeenkomen met de
werkelijkheid. Niet alleen het werk van de penningmeester maar de gehele organisatie wordt gecontroleerd, hetgeen hij illustreert aan de hand van een denkbeeldig
voorbeeld. Aan sponsorinkomsten staat een bedrag van € 2.000,- voor 2 borden,
8 advertenties en ’n toernooi, doch in werkelijkheid zijn er meer borden en advertenties. Is er te weinig gefactureerd, is er cash betaald en bewust of onbewust niet
geboekt of een andere reden? Je zou voorwerk kunnen doen door de sponsorcontracten op te vragen en de prijzen op te tellen.
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Je kunt dus eigenlijk geen kascontrole doen zonder een goede voorbereiding en
daarmee bewust of onbewust alles wijsgemaakt worden.
Nu had hij zich beperkt tot het vooraf opvragen van het financieel verslag en een
schriftelijk antwoord op zijn notitie van vorig jaar. Dat het verslag niet vooraf ter
beschikking gesteld werd en het antwoord dat de opmerking in zijn notitie bij de
kascontrole toegelicht zou worden ging hem echt te ver en noodzaakte hem melding te maken van hetgeen hij vorig jaar opgemerkt had.
De onkostenvergoeding voor vrijwilligers zou hoger zijn de toegestane € 4,50 per
uur, waardoor de belastingdienst mogelijk met hoge naheffingen zou kunnen komen
omdat dit dan als een fictieve dienstbetrekking aangemerkt zou worden.
Het bestuur en de kascommissie zouden moeten samenwerken en eenzelfde doel
moeten nastreven, namelijk een gezonde, sterke en prettige tennisclub door:
Een goede en volledige kascontrole.
Evaluatie met het bestuur van hetgeen geconstateerd.
Opstellen van een eventueel verbeterplan dat in de ALV wordt gepresenteerd.
Hij stelde voor om de voorbereiding en uitvoering van de kascontrole te doen volgens de richtlijnen in de kascommissiegids, die ook aangeeft dat het slim is om met
het bestuur af te spreken het financieel verslag vooraf ter beschikking te stellen.
Verder verwoorde Frank zijn contact met de jurist van de KNLTB, die aangaf het
bestuur al te adviseren en dus ook niet tegelijkertijd hem kon adviseren, hetgeen hij
vergeleek met een advocaat, die ook zou zeggen niets af te geven bij een probleem
indien je wat te verbergen hebt.
Rob Zaaier zei het volgende:
Het burgerlijk wetboek geeft aan dat alle gevraagde informatie ter beschikking
gesteld moet worden en dat doet het bestuur ook door daar inzage in te geven.
Een kascontrole houdt niet alleen een controle in maar indien aan de orde ook een
advies t.a.v. wettelijke voorschriften, verzekeringen, enz.
Ik hoor alleen maar ik – ik, terwijl de kascommissie uit 2 personen bestaat.
Stelde dat het leek op een soort vendetta en vroeg zich af of Frank een persoonlijk
probleem had met sommige mensen.
Frank gaf aan wel kennisgemaakt te hebben met Frits Beenakker doch dat daar bij
gebleven was. Ook had hij geen persoonlijke problemen met het bestuur maar was
er wel een aanleiding, waarom hij in de kascommissie plaatsgenomen had.
Bij het open Alfa toernooi had de toernooicommissie vragen gesteld, maar het was
een hel om deze vanuit het bestuur beantwoord te krijgen.
Frits Beenakker melde het volgende:
Uit eigen beweging aangemeld voor de kascommissie.
Gesprek gehad met Frank.
Vroeg zich af of het vooraf ter beschikking stellen van het financieel verslag wel zo
bezwaarlijk is.
Had geen mening over het vooraf beantwoorden van de notitie van Frank, omdat
hij deze niet kende.
Het bestuur antwoorde bij monde van Liz dat de kascommissie alle gevraagde stukken in de bestuurskamer kan inzien en op alle vragen antwoord krijgt.
Indien de controle meerdere dagen in beslag zou nemen zou dat ook geen probleem
zijn. Zo had de controle vorig jaar op 2 dagen plaatsgevonden en was de boekhouding en het financiële verslag in orde bevonden.
Ook werd aangegeven dat er een goede samenwerking moet zijn, de controle in
een goede harmonie moet plaatvinden en het tijdbeslag op het bestuur en de vrijwilligers binnen proporties dient te blijven.
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Aangezien de relatie tussen het bestuur en Frank inmiddels dusdanig verstoord is
stelt het bestuur de leden het volgende voor:
Ontbinding van de huidige kascommissie, benoeming van een nieuwe commissie en
een ingelaste ALV begin dit jaar over het door de nieuwe commissie uit te brengen
verslag.
Er wordt schriftelijk gestemd: Ja ontbinden, Nee aanhouden.
Jan en Pauline Noordeloos hebben de stemmen geteld
De uitslag is:
1. Ja voor ontbinding 39 stemmen
       	 2. Nee voor behoud 30 stemmen		
		
3. geen mening            3 stemmen

        	

De huidige commissie is hiermee ontbonden.
De volgende 2 leden stelden zich kandidaat voor de nieuwe kascommissie:
Henny Tonies (financieel adviseur Brabant Zorg)
Andrea Raijmakers (financiële administratie gemeente Oss)
2 Leden waren niet akkoord, de meerderheid echter wel waarmee de nieuwe kascommissie aangenomen is.
5. Ingekomen stukken/mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
De voorzitter vraagt of er nieuwe vrijwilligers zijn voor de onderstaande vacatures:
Secretaris
P.R.
Competitieleider jeugd
2 leden voor de sponsorcommissie
Het jaar zijn we geëindigd met 354 leden (310 senioren – 31 junioren en 13 pupillen)
Eind 2016 was de telling 392 leden (332 senioren – 32 junioren en 28 pupillen).
De daling van leden is wederom een aandachtspunt voor het bestuur.
We gaan meer aandacht besteden aan ledenwerving via sociale media (facebook en
internet) en persoonlijke benadering. Ook hebben we de KNLTB Club App aangeschaft voor op je mobiel.
Nieuw lidmaatschappen aanbieden: zoals
3 maanden voorjaar /zomer abonnement
1 jaar een weekend abonnement
Introductie proefabonnement van 8 weken voor de maandag t/m vrijdag.
Om onze nieuwe seniorleden te ontvangen en introduceren is Bea van de Cruijsen
onze nieuwe starterscoach. Na een aantal weken zal opnieuw met de nieuwe leden
contact opnemen over hun ervaringen.
Voor deze functie zal een draaiboek gemaakt worden.
Hetzelfde willen we gaan doen bij de jeugd en de ouders ervan. Hiervoor zoeken wij
nog een enthousiast lid, bij voorkeur tussen de 17 en 30 jaar.
Dit jaar hebben wij nieuwe vrijwilligers
Jeugd-activiteiten-commissie(JAC): Susanne Keijzers – Susan Broers – Sigrid Theunissen – Marije Hoogendoorn en Katja Romeijnders.
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Uitwisseling met Breakpoint: Jos van Dolleweerd en Henrie van Bergen
Parkdienst: Ben van Schaijk.
Vrijwilligers die dit jaar gestopt zijn:
Casper van Schaijk: sponsorcommissie, hij gaat nu de KNLTB Club App bijhouden.
Vrijwilligers die met alle functies gestopt zijn:
Mirjam Raap: PR, webmaster en beheer facebook.
Andrea Raijmakers, Han v.d. Broek, Jan Verboord, Antoon van Dinther: weekcaptain
Bianca Smeets jeugdfunctionaris
Gerrie van Schaik Supporter van Schoon.
De voorzitter bedankt hun voor de geweldige inzet voor onze vereniging en reikt
aan alle aanwezige een bloemenbon uit.
6. Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd. En verder geen vragen.
7. Vernieuwingen
Laptop
Zonnepanelen
Strook grond tussen baan 6 en sloot geëgaliseerd en hekwerk geplaatst (door de
gemeente).
8. Verkiezing bestuursleden
Karin van den Berg is aftredend bestuurslid en herkiesbaar. Ze is herkozen voor de
duur van 3 jaar.
9. Huishoudelijk reglement
Art 8. Groepen van minimaal 25 personen kunnen na overleg met en instemming
van het bestuur gebruik maken van de tennisaccommodatie (banen en clubgebouw)
in het kader van een tennisactiviteit. Aan het gebruik van de banen zijn geen kosten
verbonden, onder de voorwaarde dat de consumpties afgenomen worden van de
vereniging. De vereniging zal de barbezetting verzorgen en de daarmee samenhangende kosten dienen vergoed te worden.
Art. 20 De acceptgirokaarten komen te vervallen.
Art. 22 De planning van de kantinediensten loopt voortaan gelijk met het kalenderjaar ofwel van 1 januari t/m 31 december. Deze diensten worden per jaar of halfjaar
gepland.
Veranderingen zijn akkoord bevonden door de leden.
10. Vaststelling contributie 2018
Voor het jaar 2018 is besloten om de contributie niet te verhogen.
11. Rondvraag
Jan Noordeloos: is het mogelijk dat de scholen proeflessen aangeboden worden.
Henny Jansen: de trainer gaat dit opstarten ook SEC is hierbij betrokken, 7 t/m 12
jaar, donderdagmiddag om 15.00 uur. Er zullen flyers uitgedeeld worden op de
basisscholen in de omtrek. We hebben 60 kinderrackets voor de jeugd. Ouders motiveren en zorgen dat ze goed ingelicht worden over activiteiten op de club.
Marjo Nijs: kunnen jullie dat ook bij de BSO aanbieden.
Wordt meegenomen.
Frits Beenhakker: hoe is het inplannen en afkoop van de bardiensten op dit moment
geregeld?
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Karin: Bij het afhalen van de nieuwe tennispas kun je afkoop aangeven, het
afkoopbedrag is gelijk aan vorig jaar. De 2 kantinediensten kun je vanaf heden
inplannen, degene die nog niet ingepland hebben kunnen dit op de avond bij het
afhalen alsnog doen. Er kunnen ook rapportages gegenereerd worden over reeds
vervulde of nog te vervullen diensten.
Henny Tonies: opmerking het zou mooi zijn als alle leden hun 2 diensten draaien,
dus geen afkoop. Dan hebben we ook geen tekort aan kantinediensten.
Henrie van Bergen: Is het wenselijk om een reserve kascommissie aan te stellen.
Zijn er kosten verbonden aan de nieuwe toegang.
De hoofdpoort blijft hetzelfde, alleen de parkeerplaats komt aan de andere kant van
de sloot, hierover komt een brug. Ook onze toeleveranciers gaan hier gebruik van
maken. De kosten zijn voor de gemeente.
Kassasysteem werkt dit? Penningmeester: er is geen contant geld meer aanwezig
dus meer veiligheid, en we hebben meer inzicht.
Verbeterpunt: Verzoek aan alle leden bij het draaien van de kantinedienst de gratis
koffie of thee en 1 gratis consumptie af willen boeken op de “bar pas”, deze ligt in
de kassa. Ook bederf en houdbaarheid overschreden moet op in de kassa als dusdanig geboekt worden.
Annie Dappers: Ik hoor nu dat er een barpas is en dat je daar je consumpties op af
moet boeken. Dit was voor mij niet duidelijk.
Frits Beenakker/John van de Cruijsen: Kunnen we de leden niet stimuleren om geld
op de KNLTB pas te zetten, dat kost de club niets, bij pin moet de club betalen.
Een pinbetaling kost € 0,06, terwijl geld op je KNLTB-pas zetten € 0,50 kost.
Hans van de Heuvel: Kunnen de 6 vrijstellingen dat de kantine langer open mag zijn
voor de vrijdagavond competitie gebruikt worden? Ja, dit is reeds zo gepland alleen
moeten we nog kijken welke vrijdagavonden exact.
Ryanne de Ries. Kan eventuele inkoop later ingepland worden, zodat de leden
eerste keus hebben.
Dit wordt reeds gedaan. Eventueel noodzakelijk inkoop wordt pas op het laatste
moment ingepland.
Gijs Broeksteeg. Vooraf inplannen van mijn diensten is erg moeilijk i.v.m. mijn werk.
Je kunt nu al inplannen en ook de komende 4 weken staan er nog diensten open.
Henrie van Bergen. Mirjam stopt, wie gaat haar vervangen?
Glenn van Erp gaat dit tijdelijk invullen tot we een ander lid gevonden hebben voor
PR en website.
Rob Zaaijer: bedankt het bestuur voor hun inzet van het afgelopen jaar.
Gert-Jan van Dijk: Kunnen er hapjes gebakken worden door de bardienst voor de
leden die hier behoefte aan hebben.
De frituurpan is geen optie. We hebben een nieuwe oven aangeschaft, dan kunnen er wel ovenhapjes klaar gemaakt worden. De prijzen zullen z.s.m. op het bord
komen. De bardienst is dit echter niet verplicht.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
LEDEN

ARTIKEL 1
Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt volgens artikel 5 van de statuten. Rustende leden staan altijd op de wachtlijst en worden indien zij de wens
te kennen geven met directe ingang aangenomen. Aspirant-leden woonachtig
in respectievelijk buiten Berghem worden op aparte wachtlijsten geplaatst. Het
bestuur beslist wanneer deze aspirant-leden worden toegelaten als lid van de
vereniging. Bij aanname genieten inwoners van Berghem de voorkeur.
ARTIKEL 2
Alle nieuwe leden ontvangen een informatieboekje over de vereniging, waarin
tevens het huishoudelijk reglement en andere reglementen zijn opgenomen.
ARTIKEL 3
De schriftelijke opzegging aan het bestuur dient voor 1 december, zoals genoemd in artikel 6b van de statuten te geschieden. Bij afmelding na deze datum
blijft betreffende persoon het hele jaar betalend lid.
ARTIKEL 4
Wanneer tenminste 10 stemgerechtigde leden het wenselijk achten, dat een lid
van de vereniging het lidmaatschap moet worden ontzegd, dan dienen zij een
schriftelijk met redenen omkleed voorstel bij het bestuur in te dienen.
De ontzegging van het lidmaatschap dient dan te geschieden volgens art. 6 van
de statuten.
ARTIKEL 5
Juniorleden zijn onderverdeeld in:
- pupillen, zij die in het kalenderjaar de leeftijd van 12 jaar nog niet bereiken.
- junioren, zij die in het kalenderjaar 12 jaar worden tot en met zij die in het
kalenderjaar 17 jaar worden.
- in het kalenderjaar dat je 17 jaar wordt kun je verzoeken om als aspirant
senior te worden opgenomen in de ledenadministratie. Dit moet vóór 1 december
voorafgaand aan bedoeld kalenderjaar zijn doorgegeven bij de ledenadministratie.
Daarnaast is er een regeling voor uitwonende studenten. Hiervoor geldt een
gereduceerde contributie en deze zijn vrijgesteld van vrijwilligersdiensten.
Jaarlijks dient het van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ontvangen
“bericht studiefinanciering”, waarop precies de woonsituatie is en ingangsdatum
ervan vermeld staat, overlegd te worden.
SPEELRECHTEN
ARTIKEL 6
Leden van de vereniging, met uitzondering van de rustende leden, hebben
bepaalde speelrechten. Deze rechten worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur.
Aspirant-senioren hebben dezelfde speelrechten als een senior lid.
ARTIKEL 7
Ieder lid kan, met toestemming van een lid van het bestuur, één niet-lid van de
vereniging introduceren. Dagkaarten zijn verkrijgbaar bij de bestuursleden en de
kantinedienst en de kosten van een dagkaart bedragen € 2,50 voor junioren en
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€ 5,00 voor senioren. Eenzelfde persoon mag maximaal 5 keer per jaar worden
geïntroduceerd. Tennist men met een introducé zonder dat deze in het bezit is
van een geldige dagkaart, dan wordt het lid voor de kosten aangeslagen. Bij introduceren van 10 of meer niet-leden, verder te noemen “gastspelers”, dient dit
vooraf met het bestuur overlegd te worden i.v.m. baancapaciteit. Degenen die
introduceren zorgen ervoor, dat de overige leden hierover geïnformeerd worden
en kopen voor iedere gastspeler een gastspelerspasje. Deze groep mag dan gebruik maken van maximaal 4 kunstgrasbanen en het clubhuis. De vereniging zal
inkoop en barbezetting verzorgen. De activiteiten van de gastspelers gebeuren
op eigen risico en onder verantwoording van de introducerende.
ARTIKEL 8
Groepen van minimaal 25 personen kunnen na overleg met en instemming
van het bestuur gebruik maken van de tennisaccommodatie (banen en clubgebouw) in het kader van een tennisactiviteit. Aan het gebruik van de banen zijn
geen kosten verbonden, onder de voorwaarde dat de consumpties afgenomen
worden van de vereniging. De vereniging zal de barbezetting verzorgen en de
daarmee samenhangende kosten dienen vergoed te worden.
Het bestuur zal afhankelijk van de baancapaciteit maximaal zes kunstgrasbanen
toewijzen voor gebruik. De organisator hiervan zorgt samen met het bestuur
voor informatie aan de leden.
Gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging onder bovengenoemde
voorwaarden en het geldende baanreglement geschiedt geheel voor eigen risico
en eigen rekening.
VERGADERINGEN
ARTIKEL 9
Zoals vermeld in art. 11 van de statuten wordt uiterlijk in januari de jaarvergadering gehouden. Bij iedere jaarvergadering dient een presentielijst aanwezig te
zijn.
ARTIKEL 10
De agenda van de jaarvergadering dient tenminste te bestaan uit:
- de notulen van de vorige vergadering.
- het jaarverslag, incl. de verslagen van de T.C., de kantinecommissie
en de ledenadministratie.
- het financiële overzicht betreffende het afgelopen verenigingsjaar.
- het verslag van de kascommissie.
- benoeming nieuwe kascommissie.
- begroting van het volgende verenigingsjaar.
- vaststelling contributie.
- verkiezing bestuursleden.
ARTIKEL 11
Door de vergadering kunnen slechts bindende besluiten worden genomen,
indien op de vergadering tenminste 1/5 van het aantal stemgerechtigde leden
aanwezig is.
Indien de vergadering om die reden niet kan doorgaan is het bestuur verplicht
binnen 14 dagen een nieuwe vergadering uit te schrijven die dan, ongeacht het
aantal stemgerechtigde leden, bindende besluiten kan nemen.
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ARTIKEL 12
Zoals vermeld in art. 6 van de statuten worden alle besluiten genomen met een
eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staken van de stemmen is het voorstel verworpen.
ARTIKEL 13
Stemmen over personen geschiedt schriftelijk. Stemmen over zaken geschiedt
mondeling, tenzij een of meerdere stemgerechtigde leden van de vergadering
schriftelijke stemming verlangen.
ARTIKEL 14
Vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of
tenminste 3 bestuursleden dit wensen. Voorzitter heeft de leiding en kan spreektijden van de leden per agendapunt limiteren, evenals vergaderingen schorsen
c.q. verdagen.
BESTUUR EN COMMISSIES
ARTIKEL 15
Op elke jaarvergadering wordt het aantal bestuursleden voor het lopende
verenigingsjaar vastgesteld. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het
dagelijks bestuur.
ARTIKEL 16
Kandidaatstelling voor een door de Algemene Ledenvergadering te verkiezen
functionaris geschiedt door het bestuur en/of 5 seniorleden.
Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich ervan heeft
vergewist, dat de stellen kandidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden.
Kandidaatstelling door de leden geschiedt d.m.v. inlevering bij de secretaris van
een door minimaal 5 seniorleden getekende verklaring met bereidverklaring van
de gestelde kandidaat. Deze kandidaatstelling moet uiterlijk 10 dagen voor de
datum van de Algemene Ledenvergadering bij de secretaris worden ingediend.
Bestuur benoemt intern een vicevoorzitter, die de voorzitter vervangt bij eventuele ontstentenis.
ARTIKEL 17
Bij een tussentijdse vacature in het dagelijks bestuur kiezen de overige bestuursleden uit hun midden een plaatsvervanger om de functie waar te nemen, totdat
op een ledenvergadering daarin is voorzien. Geeft het gehele bestuur de wens
tot aftreden te kennen, dan blijft althans het dagelijks bestuur in functie totdat
op een ledenvergadering hierin is voorzien.
ARTIKEL 18
Met ingang van het verenigingsjaar 1992 kent het bestuur een rooster van
aftreden. De zittingsduur van een bestuurslid is 3 jaar, met een herverkiezingsmogelijkheid van maximaal 2 keer 3 jaar. Alle bestuursleden worden tijdens een
Algemene Ledenvergadering gekozen en/of herkozen.
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ARTIKEL 19
De vereniging kent 1 Technische Commissie waarin de volgende commissies
ondergebracht zijn: de TC senioren TC Jeugd en de Toernooicommissie Deze
Technische Commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de activiteiten
en 1 afgevaardigde hiervan is tevens Bestuurslid telkens voor de duur van 3 jaar.
Het bestuur kan te allen tijde een of meer leden van de commissies ontslaan en
al dan niet door anderen vervangen.
CONTRIBUTIE
ARTIKEL 20
De contributies voor de verschillende categorieën leden worden in de jaarvergadering vastgesteld. Contributie kan op verschillende manieren betaald worden:
- door machtigen van de vereniging kan in 2 keer het bedrag automatisch van
bank/girorekening afgeschreven worden (eind januari en in juli).
- door vóór 31 januari het verschuldigde bedrag over te maken naar de vereniging.
Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.
ARTIKEL 21
Leden die hun verschuldigde contributie nog niet hebben voldaan en/of hun
2 vrijwilligersdiensten niet hebben afgesproken, krijgen geen ledenpas uitgereikt
en zijn niet gerechtigd op het tenniscomplex LTC Rackets te tennissen.
Blijft betaling uit, dan zal het bestuur het desbetreffende lid royeren.
VRIJWILLIGERSDIENSTEN
ARTIKEL 22
Ieder senior lid is verplicht minimaal 2 keer per jaar een vrijwilligersdienst te
draaien. De planning van de kantinediensten loopt gelijk met het kalenderjaar
ofwel van 1 januari t/m 31 december. Deze diensten worden per jaar of halfjaar
gepland.
Het is niet gewenst een bardienst te plannen op de dagen dat men zelf competitie speelt.
Leden die in het kalenderjaar de leeftijd van 68 jaar en ouder hebben hoeven
geen vrijwilligersdienst te draaien, evenals leden die in 2014 de leeftijd van 65
jaar hadden.
Afspraak is dat vervallen diensten in de volgende situaties in overleg opnieuw
worden ingepland:
- als de banen in verband met de weersomstandigheden onbespeelbaar zijn
(sneeuw, hevige regenval, enz.) en dit voor aanvang van de dienst kenbaar
gemaakt wordt.
- bij herziening van de planning (aanpassing aan de competitie, toernooien,
enz.) indien dit minimaal 2 dagen ervoor kenbaar gemaakt wordt.
Bij de eerste contributie wordt een borg geïncasseerd van € 40,00 voor de
vrijwilligersdiensten. Deze borg wordt bij opzegging in overeenstemming met
artikel 3 op verzoek terugbetaald, indien er geen contributies of vrijwilligersdiensten meer openstaan.
Indien men onverhoopt verhinderd is een geplande bardienst te vervullen, dient
men zelf voor vervanging te zorgen (ruilen, extra dienst) en dit aan de organisatie kantinediensten te melden.
Bij het niet draaien van de geplande dienst wordt een boete van € 50,00 geïn- 21 -

casseerd. Van dit bedrag is
€ 30,00 bestemd voor degene die deze dienst als extra dienst invult.
Het is ook mogelijk om de diensten voor een seizoen ad € 80,00 af te kopen.
Dit zal ook tijdens het pasjes afhalen moeten worden doorgegeven.
De ledenpas voor het betreffende tennisjaar wordt alleen verstrekt na vastlegging van
2 vrijwilligersdiensten of na afkopen van deze 2 diensten, zie ook artikel 21.
BANEN EN GEBOUWEN
ARTIKEL 23
Het bestuur, of gemachtigden van deze, hebben het recht ieder, die op enigerlei wijze de orde verstoort, zich niet op gepaste wijze gedraagt, geen gepaste
tenniskleding aanheeft of handelt in strijd met de reglementen, van de baan en
uit het tennispark te verwijderen.
ARTIKEL 24
Alle schade aan gemeente- of verenigingseigendommen toegebracht zal worden
verhaald op degenen door wiens toedoen de schade is ontstaan of op de voor
hem/haar verantwoordelijken.
ARTIKEL 25
Het bestuur stelt jaarlijks de baanindeling en de speeltijden vast. In principe dient er bij toernooien, kampioenschappen en competitiedagen 1 baan voor recreanten beschikbaar te zijn. Wijzigingen van de baanindeling is alleen toegestaan
na toestemming van een van de bestuursleden.
COMPETITIE
ARTIKEL 26
Alle speelgerechtigde leden kunnen zich opgeven voor deelname aan de competitie. Opgave voor deelname middels een inschrijfformulier voor de aangegeven sluitingsdatum.
Terugtrekking van deelname is uiterlijk tot de aangegeven datum mogelijk.
Wanneer de vereniging door terugtrekking van deelname na deze datum boetes
krijgt opgelegd door de KNLTB kan het bestuur deze op het betreffende team
verhalen.
Aangeboden wordt:
Voor de jeugd:
- mini – , driekwartcompetitie.
- voorjaarscompetitie.
- wintercompetitie.
Voor de senioren:
- voorjaarscompetitie.
- najaarscompetitie, onder de voorwaarde dat er tijdens de clubkampioenschappen wellicht 3 zaterdagen geen banen beschikbaar zijn. De competitieteams
dragen in dit geval zelf zorg voor verplaatsing van de wedstrijden naar bijvoorbeeld de tegenstanders.
- wintercompetitie.
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ARTIKEL 27
De kosten voor de competitie worden hoofdelijk omgeslagen over de deelnemers.
De door de KNLTB aan een team opgelegde boetes worden op het betreffende
team, door tussenkomst van de captain, verhaald.
ARTIKEL 28
Binnen de T.C. wordt een lid aangesteld als competitieleider. Deelnemers aan de
competitie dienen zich te houden aan de richtlijnen gegeven door de competitieleider.
De indeling van de competitieteams wordt vastgesteld door de T.C. en
goedgekeurd door het bestuur. Competitieleider moet gecertificeerd zijn. Bestuur kan leden in de gelegenheid stellen op kosten van de vereniging, cursussen te
volgen c.q. te gaan volgen.
TRAININGEN
ARTIKEL 29
Door de vereniging worden banen en erkende tennisballen beschikbaar gesteld
voor het geven van tennislessen/trainingen door tennisleraren.
DIVERSEN
ARTIKEL 30
Het bestuur is gerechtigd reglementen voor het gebruik van de banen, toernooien, kampioenschappen en de vrijwilligersdienst op te stellen voor zover deze
niet strijdig zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement.
ARTIKEL 31
De leden zijn verplicht zich te houden aan de vastgestelde reglementen en dienen te allen tijde en onmiddellijk de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen op
te volgen welke door of namens het bestuur worden gegeven.
ARTIKEL 32
De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing van eigendommen van leden of derden.
ARTIKEL 33
De kleding en het schoeisel dienen te zijn aangepast aan de tennissport c.q. baan.
ARTIKEL 34
De leden zijn gehouden aan het onverwijld kennis geven aan de ledenadministratie van adreswijzigingen, e-mail adres en dergelijke. Bij nalatigheid kunnen zij
voor de eventuele nadelen, die daarvan het gevolg zijn, aansprakelijk worden
gesteld.
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
ARTIKEL 35
Het te spelen systeem zal jaarlijks door de T.C. met instemming van het bestuur
worden vastgesteld.
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering op 11 januari 2018 en te ratificeren
in de Algemene. Ledenvergadering in januari 2018
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Baanreglement 2018
1.Beheer en onderhoud.

1.1 De tennisbanen mogen uitsluitend worden betreden door leden van LTC
Rackets die tennisschoenen en tenniskleding dragen.
1.2 Tijdens officiële wedstrijden, trainingen, toernooien en/of uitwisselingen
geldt bovenstaande regel ook voor de niet leden.
1.3 Direct na de laatst gespeelde avondpartijen dient de verlichting van de
betreffende banen te worden gedoofd in het clubgebouw.
1.4 Het plaatsen van terrasmeubilair op en naast de banen is niet toegestaan.
1.5 Schade en gebreken op het tennispark dienen te worden gemeld aan de
voorzitter Algemene Zaken
1.6 De leden zijn verplicht aanwijzingen van het Bestuur op te volgen.

2 Reserveringen en speeltijden

2.1 Wanneer men gaat tennissen is men verplicht gebruik te maken van het
elektronisch afhangbord d.m.v. een geldige pas. Zonder tennispas wordt er niet
getennist.
2.2 Reserveren kan uitsluitend door minimaal 2 personen
2.3 De maximale speelduur is 45 minuten voor Enkelspel en 60 minuten voor
Dubbelspel. Na deze tijd dient men plaats te maken voor eventuele wachtende.
2.4 Men speelt op de door het elektronisch afhangbord aangegeven baan.
Indien dit niet aangegeven wordt op een zelf te kiezen vrije baan, bij voorkeur
op een baan waar op dat moment niet op gespeeld wordt
2.5 Op woensdagochtend en vrijdagavond zijn de tennisbanen bestemd voor
het husselen. Indien nodig wordt 1 baan (baan 7) vrijgemaakt voor leden
die niet aan het husselen wensen deel te nemen. Voor deze leden geldt de
afhangregel.
De husselpartij die op dat moment op baan 7 bezig is kan natuurlijk worden
uitgespeeld
2.6 Ieder lid heeft hetzelfde recht, zowel overdag als ’s avonds.
2.7 Op competitiewedstrijddagen cq toernooien zijn die banen gedurende de
tijd die daarvoor nodig is gereserveerd voor competitieteams of deelnemers
toernooien.
2.8 Tijdens trainingen onder leiding van de door het Bestuur aangewezen trainer
zijn die banen gedurende de tijd die daarvoor nodig gereserveerd voor de
training. (baan 5 en 6) bij met regenwater volgelopen baan 5 en 6 zal moeten
worden uitgeweken naar baan 2 en 3.
2.9 Voor een introducé gelden de volgende bepalingen: Men kan uitsluitend een
baan reserveren in gezelschap van een lid van LTC Rackets.
Men dient een dagkaart aan te schaffen, kosten 5 euro. Jeugd introducés
betalen 2,50 euro. Dagkaarten zijn verkrijgbaar in het clubgebouw of bij leden
van het Bestuur.
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Men kan maximaal 5 keer per jaar gebruik maken van een dagpas.
Een introducé heeft die dag op de tennisbaan dezelfde rechten en plichten als
een LTC Rackets lid.
2.10 Om illegaal gebruik van onze banen tegen te gaan is ieder lid gemachtigd
om naar andermans ledenpas of dagpas te vragen.

3 Gebruik van tennisracket en tennisballen.

3.1 Tennisrackets en tennisballen dienen door de spelers zelf te worden
meegebracht.
3.2 Tijdens officiële wedstrijden, toernooien en/of uitwisselingen zorgt LTC
Rackets voor tennisballen.

4 Algemeen

4.1 Het Bestuur is gerechtigd het baanreglement te wijzigen.
Zodra dit reglement wordt gewijzigd zal dit worden bekend gemaakt op het
publicatiebord in het clubgebouw en op de site.(www.ltcrackets.nl)
4.2 Iedereen is zich verplicht te houden aan dit reglement.
4.3 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur.

5 Betreding banen
5.1 Bij onderstaande situaties is het niet verantwoord, maar vooral ook
verboden de tennisbanen te betreden en te bespelen.
- Bij dooi na vorstperiode niet betreden:
Wanneer het dooit, zijn de haren van de baan gedeeltelijk hard en wanneer dan
gespeeld word is de kans op breuk vele malen hoger.
- Bij sneeuwval in combinatie met vorst niet betreden:
De baan is in deze omstandigheid uiterst gevaarlijk voor de speler, maar bovenal
wederom gevoelig voor blijvende schade.
- Bij regenval en vorst (ijzel) niet betreden:
De baan is in deze omstandigheid uiterst gevaarlijk voor de speler, maar bovenal
wederom gevoelig voor blijvende schade.
5.2 Staan de banen geblokkeerd wegens weersomstandigheden. Verboden te spelen
Wanneer door een lid wordt geconstateerd dat een baan niet bespeelbaar is,
dient hij/zij dit te melden bij onderstaande personen, waarop direct actie zal
worden ondernomen en de baan zal worden geblokkeerd.
Algemene zaken Gerrie Fleuren
Voorzitter TC Henny Jansen
Berghem, 01-januari 2018
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Wij willen jullie hierbij graag informeren over datgene wat we als club doen voor
de jeugd.

ONZE JEUGDAFDELING (04 TOT 17 JAAR)
Aan onze jeugdleden
Het nieuwe jaar is alweer begonnen, dus dat betekent voor de jeugd dat we
weer in maart 2018 kunnen starten met het husselen.
Wij het JAC (Jeugd Activiteiten Commissie) proberen er dit jaar toch een ander
tintje aan te geven.
Zo willen we een hussel uitwisseling opzetten met een andere club om toch ook
andere jeugdleden te ontmoeten…wat vaker het ballenkanon gaan gebruiken…
want dat is toch wel erg leuk….en wie weet hebben jullie nog ideetjes wat we
meer kunnen doen.
Verder komt er bij baan 5 een informatiebord te hangen waarop alle activiteiten
staan die we gaan organiseren…dat is handig voor jullie en je ouders zodat ze
weten wat er wordt georganiseerd en wanneer.
Ook het jeugdkamp staat op de kalender dit jaar zaterdag 9 juni……dus schrijft
het vast thuis op de kalender ook…..met genoeg helpende ouders kunnen we er
weer een mooie dag van maken met evt. een overnachting…..maar dat moeten
we even bekijken ..
Verder ook weer de clubkampioenschappen jammer genoeg zien we onze jeugd
daar niet zo vaak op inschrijven …dus wie weet ..dit jaar gaan we dat anders
doen ….ook al vind je je misschien niet goed genoeg ..maakt niet uit ..het gaat
erom dat je erbij bent.
Ook zijn we bezig met een leuk uitje maar daar horen jullie nog meer van …we
zijn in ieder geval er druk mee bezig.
Al bij al dus weer een mooi tennis vooruitzicht voor de jeugdleden.
Graag zien we jullie snel weer op de club.
Groetjes het JAC.
Susanne, Sigrid, Marije, Katja en Henny
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COMPETITIE
Dit jaar werd er door senioren- en juniorenteams weer deelgenomen aan
de voorjaar-, najaar- en wintercompetitie. Hierbij waren ook weer enkele
kampioenen. De competitieleiders dit jaar waren: Anita Wijnen en Bea van der
Cruijsen
Voor 2018 zijn de navolgende teams ingeschreven;
Dinsdagmorgen DD 35+:
Marjo Nijs
Gerry van Schaijk
Gerdy Bimbergen
Ria Verhoeven
Andrea Raijmakers
Vrijdagmiddag HD 50+:     
Gerard Vogel			
Gerrit Nijs			
Leo Dolleweerd			
Piet v.d Pas 			
Riny van Rodijnen 		
Henk Boeijen			
Hugo Erkelens 			
Vrijdagavond HD 35+ :    
Mark Raijmakers
Pieter Smit
Jaco Peter Hooiveld
Raynaud v.d Velde
Harold van Tooren
Patrick van den Hurk

Vrijdagavond HD 35+
Kees-Jan Booy
Howard Duynstee
John van Gemert
Frank Smeets
Marco de Kok

Cor van Tooren
Jan Noordeloos
Reijn Broeksteeg
Jan Ceelen
Hans van Toor
Gerrie Fleuren
Ernst Hilliger

 	Hans v.d Heuvel
 	
Frank den Brok 	
Willian Vogel
Jan Willem van Berghem
Harry den Brok
Patrick van den Hurk  	
Dirk Lok

Antoine Bergers
Nico van Heumen
Mari van Orsouw
John Strik
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Bert Nederkoorn
Mari Leijten
Jos van Gaal
Mart de Graauw
Harold Vogels
Paul Corbesir
Robert Nijland

Vrijdagavond DD 35 +
Janine Reijnders
Marielle Arts 	
Ilona den Brok 	
Ineke Jansen
Miny Walters
Bea v.d Cruijsen
Vrijdagavond GD 35+
Sigrid Theunissen
Elly Gijsbers
Diana v.d Tillaart
Angelo v.d Putten 	
Erik v.d Tillaart

Nelly van Lith
Annie Dappers
Mia v.d Hoogen 	
Annebettie Ruijs
Adrienne de Vet

Parone van Amstel
Ans v.d Steen
Andrea Raijmakers
Bianca Smeets

Liz Barker
Cas van Schaijk 	
Chantal Ezerman
Peter Lejeune
Antoon van Dinther
Mieke van Dinther

John Taanman
Leonie Taanman
Annemarie Zandee
Marien Zandee
Maikel Poirrie

Vrijdagavond GD 17+
Lindsey v.d Putten
Maxime Raijmakers
Renske van Bergen
Kas Verboord
Vince v.d Heijden
Zaterdag 35+ 4 x HD 		
Wiljan van Aalst
		
Twan Megens			
Michel van Maren		
Lars de Poot			
Johan Dappers			
Frank van Duijnhoven		
Niels Kappen			

Zaterdag 35+*
Willem Ruijtenberg
Gijs Broeksteeg
Mari van Erp
Herman v.d Steen
Marcel Zondag
Henri van Bergen
Chris de Ries
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Zaterdag 17+
John van Duijnhoven		
Danny v.d Heuvel 		
Stan Verboord 			
Tim Nijs				
Mark den Brok
John v.d Cruijsen

Jan Boerboom
Bas van Tuijl
Leander Vogels
Glenn van Erp

Zaterdag GD 17+
Paul van Lanen
Marieke van Lanen
Wendy Huibers
Hanneke Muskens-de Groot
Mark Raijmakers
Jos Dolleweerd
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Activiteitenkalender 2017 LTC Rackets
Datum:

Dag:

Tijd:

Naam Activiteit:

Organisatie door wie

Senioren activiteiten				
14-jan

Zondag		

Nieuwjaarswenstoernooi

Team vrijdag 35+

23-jan

Dinsdag

Algemene ledenvergadering

Bestuur

22-jan
Maandag
dag
			

Hotel de Naaldhof
Hotel Berghem Open

Anita / Franka

13-mrt

Dinsdag

19.30 - 20.30 uur

KNLTB Pas afhalen

Bestuur

14-mrt

Woensdag

19.30 - 20.30 uur

KNLTB pas afhalen

Bestuur

20.00 uur

16-mrt

Vrijdag

19.30 uur

Hussel thema avond

TC Leden

19-mrt

Maandag

dag

Enkel Open

Peter

3-apr

Dinsdags

18.30 uur

Competitie Spektakel Avonden

Henny

18-jun

Maandag

18.30 uur

TBI / Flexibility Open

Anita

26-jun

Dinsdag

10.00 - 16.00

Lady’s day

?????

Zaterdag		

Jaarlijkse vrijwilligersmiddag

Bestuur

31-aug

Vrijdag

dag

Senioren 50+ toernooi

Mari en Gerrie

1-sep

Zaterdag

dag

Clubkampioenschappen 2018

Franka / Anita

Zondag		
Breakpoint / LTC Rackets uitwisseling Jos Dolleweerd /
				
Henri van Bergen
oktober

Maandag

vrije invulling

Start Interne Wintercompetitie

Gerrie en Els

9-nov

Vrijdag

19.30 uur

Invitatie toernooi

Henny

Jeugd activitieten				
Diverse dagen		

Jeugd Husselen

J.A.C. Susanne

9-jun

Zaterdag

17.00-19.01

Jeugdkamp

J.A.C. Susanne

5-sep

Woensdag

14.00-17.00

Miniveld clubkampioenschappen

9-sep
Zondag
11.00-13.00
Bal en slagvaardigheid
				
zat - zondag		
Nov			

J.A.C. Susanne
Trainer Sport Events 		
met J.A.C. Susanne

Ouder Kind Toernooi

J.A.C en TC Helios

St Nicolaas avond

J.A.C. Susanne

Overige:				
Iedere woensdag

09.30 - 12.00

Breek er even uit

Hannie

Op inschrijving

18.00 -20.00

Husselen

J.A.C. Susanne

Iedere vrijdag		

Husselen

eigen invulling

Introductie

2 keer per jaar voorjaar en najaar

Bestuur / TC

Nieuwe leden
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Hallo tennissers van L.T.C. Rackets,
Ik ben Thijs Gielis en nu al meer dan twee jaar trainer bij L.T.C. Rackets.
Velen van jullie zullen mij al kennen, maar ik wil bij deze de kans pakken om
iedereen over mijn visie op tennisles te vertellen.
Ik ben ervan overtuigd dat tennisles voor iedereen, ongeacht leeftijd of
niveau, een toegevoegde waarde kan hebben. In tegenstelling tot wat veel
mensen denken, hoef je niet heel je slag te veranderen (en dus kwijt te
raken) om iets bij te leren. Met kleine technische aanwijzingen, die
bijvoorbeeld ook met positionering ten opzichte van de bal te maken
kunnen hebben, is het vaak al mogelijk om veel vooruitgang te boeken.
Ook op tactisch gebied, is er veel te halen. Alleen al door je positie in het
veld, of door de keuze van een andere slagrichting, kan er een enorme
verbetering optreden. Dat is dus ook wat ik in mijn lessen probeer te doen,
met mensen die al jarenlang op dezelfde manier spelen.
Ik ben ook iemand die veel praat tijdens de training. Dit ten eerste omdat ik
van praten hou en omdat het gezellig is, maar ook omdat ik van mening ben
dat er bij elke bal die je slaat iets positiefs of negatiefs is te zeggen. Op die
manier probeer ik je bewust te maken van je eigen slag, zodat je uiteindelijk
zelf in staat bent om aan te geven wat er wel of niet goed is gegaan in je
eigen slag.
Bij L.T.C Rackets wil ik proberen om de komende jaren het niveau van de
club hoger te krijgen en ik hoop te zorgen dat er nog meer aanwas komt
van nieuwe leden en jeugdleden.
Groeten Thijs Gielis
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We hebben vanaf 1-1-2018 een nieuwe Facebook pagina,
die heet : LTC Rackets
De vorige pagina “Tennisvereniging ltc rackets Berghem” wordt door anderen
beheerd en is niet aan het bestuur overgedragen.
Daarom het verzoek onze nieuwe pagina te liken en volgen. We zullen jullie via
diverse soorten social media op de hoogte houden van tennisgerelateerde zaken.

L.T.C. Rackets heeft vanaf heden ook de KNLTB ClubApp,
hiermee kunnen we jullie via pushberichten op de hoogte
houden van allerlei zaken.
De app is te gebruiken met Apple of Android.
Om je wachtwoord in te stellen kies je eerst L.T.C. Rackets en dan voer je je
KNLTB nummer in, dan Kies je wachtwoord Kwijt of Vergeten. Je krijgt dan
een mail om je wachtwoord in te stellen, het makkelijks is als je je wachtwoord aanpast naar dezelfde wachtwoord wat je bij Mijnknltb.nl gebruik.
Helaas is er vanuit KNLTB geen koppeling mogelijk.
• Clubnieuws; belangrijke nieuwsberichten zijn zichtbaar in de app.
• Clubagenda en evenementen; leden krijgen een overzicht van aankomende evenementen in een overzichtelijke clubagenda.
• Tennismaatje zoeken; Met maatjes kunnen leden binnen onze vereniging
elkaar vinden en uitnodigen om te tennissen.
• Afhangen; leden kunnen via de App een baan reserveren. (vanaf medio
2018)
Met de komst van deze App zijn wij als vereniging beter in staat alle leden
snel te bereiken met belangrijke clubinformatie. We kunnen leden verbinden
met elkaar en maken het samen tennissen eenvoudiger.
Voor meer informatie over het gebruik van de app verwijzen wij graag naar
de website van de KNLTB: www.knltb.club/app.
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Uw advertentie of logo hier?
Neem contact op met
sponsoring@ltcrackets.nl

Bij Bloesem Theehuis kunt u o.a. terecht
voor koffie en thee met gebak, Lunch,
High Tea, High Wine, Kadowinkel, leuke
arrangementen en team- groepsuitjes.
Wij werken zoveel mogelijk met verse
seizoensgebonden producten uit de streek.

Bloesem Theehuis
Wooijstraat 4a
5373 LB Herpen
088 779 30 40

bloesem@pluryn.nl
www.bloesemtheehuis.nl

