Notulen LTC Rackets Algemene ledenvergadering d.d. 19-01-2021.
De vergadering is te volgen via TEAMS.
Bestuur: Liz Barker – Dia Leijten – Karin van de Berg – Mark Raijmakers
Notulist: Annie Rietman.
Overige leden die ingelogd zijn in teams zijn:
Andrea Raijmakers – Antoon en Mieke van Dinther – Arno en Gerrie Ouwens – Erik en Diana
van den Tillaart – Franka van Bergen – Frits Beenhakker – Gert-Jan van Dijk – Hans van Toor –
Harold van Tooren – Harold Vogels – Henk Schuurmans – Ineke en Henny Jansen – Henrie
van Bergen – Janine Reijnders – John Strik – John en Bea van der Cruysen – Ton Ketelaars –
Mari Leijten – Marjo en Gerrit Nijs – Jos van Gaal – Peter Lejeune – Reijn Broeksteeg – Rianne
de Ries – Ton van Schaijk – Ernst Hilliger – Ron van Veen- Manisha Pankow.
Afmeldingen: Geen
1. Opening Algemene ledenvergadering
Opening : 20.00 uur via teams we wachten 10 minuten zodat er genoeg tijd is om in te loggen.
Om 20.10 begint Liz met de vergadering, zij heet alle aanwezige leden via teams welkom en
wenst namens het bestuur een gezond en sportief 2021 toe.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Dia heeft aangegeven dat ze volgend jaar stopt met penningmeester. Als het bestuur niet meer
dan 3 bestuursleden heeft moet het bestuur volgens statuten geheel aftreden, je moet minimaal
4 bestuursleden hebben.
Liz gaat het 2e jaar van haar 3e periode in, na haar 3e jaar mag ze geen voorzitter meer zijn.
Een dringend verzoek is: nieuwe bestuursleden. Het wordt zeer nijpend! Het is voor het
bestuur niet meer te doen.
Betreft:
1. Voorzitter eind 2021/2022
2. Penningmeester 2021
3. Algemene zaken 2020
4. Secretariaat 2021
5. PR
6. Competitieleider Jeugd
7. Sponsorcommissie 2019 2 personen
8. Vrijwilligers voor diverse ondersteuningen.
9. Alarmdienst 2 personen.
We zijn het jaar geëindigd met 299 leden (262 senioren en 34 junioren), eind 2019 305 leden
(271 senioren en 34 jeugdleden).
Op 1-1-2021 zijn er 40 nieuwe leden erbij gekomen, dit heeft te maken met het
koffietennis/maak-kennis-met-tennis. Waardoor er een wat vertekend beeld is op 31-12-2020.
In 2020 hebben meerdere leden diensten gedraaid toen de kantine nog open was, sommigen
hebben diensten afgekocht. Tijdens de bestuursvergadering van 3 december is besloten, dat
alle nog te draaien kantinediensten van 2020 doorgeschoven worden naar 2021. Hierdoor
kunnen we in 2021 vaker open zijn, gezien het aantal nieuwe leden en de drukte op de banen,
bv op vrijdagavond en in het weekend.
Als de kantine weer open mag, zullen we de kantinediensten z.s.m. online te zetten.
Nieuwe vrijwilligers:
Glenn van Erp (ICT), Ton Ketelaars (TC), Harold van Tooren (TC), Rob Walters taken
algemene zaken.
Vrijwilligers die gestopt zijn:
Mark den Brok (alarmdienst) – Bea van der Cruijsen (TC) – Antoine de Rouw ( update muziek).
Hartelijk dank voor jullie inzet, bedankje bloemenbon Nadia wordt afgegeven.

3. Notulen algemene ledenvergadering van dinsdag 21 januari 2020.
Is een correcte weergave van de vergadering. Dank aan notuliste Annie.
4. Vernieuwingen in 2020.
a. Sleepmat voor achter de tractor
b. Muziekinstallatie
5. Jaarverslag.
Het jaarverslag is goedgekeurd door het bestuur en ligt ter inzage, maar komt ook op de
website.
6. Verslag kascommissie & verkiezing nieuwe kascommissie
De kascommissie Henrie van Bergen en Reijn Broeksteeg hebben de kas gecontroleerd op 12
januari 2021 en akkoord bevonden. Henrie geeft een uitgebreide toelichting en bedankt Dia
voor de correcte boekhouding.
Het verslag is door beiden ondertekend en ze verzoeken de leden het bestuur decharge te
verlenen. Dit is aangenomen.
Henrie van Bergen is aftredend.
Kascommissie 2021 is Reijn Broeksteeg en Miny Walters (meldt zich aan).
7. Financieel overzicht 2020 en begroting 2021.
Penningmeester Dia Leijten geeft uitleg van het financieel overzicht 2020 en begroting 2021.
Ook heeft ze een overzicht gemaakt wat in de toekomst de kosten zijn, voor onderhoud
gebouwen, vervanging banen en hekwerk.
8. Verkiezing bestuursleden.
Karin van de Berg is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Leden gaan akkoord d.m.v stemmen
via teams (handje omhoog).
9. Aanpassing huishoudelijk reglement.
Art. 22 kantinedienst.
Nieuwe leden per jaar 2 diensten draaien (1 dienst meedraaien)
Nieuwe leden die na 1-7 lid worden draaien een dienst mee.
Groendiensten gelden tevens als een kantinedienst, let wel: Vol is vol.
Alle leden dien kantinediensten draaien moeten het IVA certificaat behalen. Een kopie van de
certificaat moet je in de gele map achter de bar stoppen.
10. Vaststellen contributie 2021
Voorstel verhoging van € 2,50 is niet aangenomen.
Er zal dit jaar geen verhoging van de contributie plaatsvinden.
11. Rondvraag
Miny: Hoe is de ervaring van Kompas bij bestuur? Het bestuur antwoordt: goed. En hoe is dit
bij de leden? De leden geven aan dat ze nog niet zoveel ervaring hebben om hierover een
mening te hebben.
Henrie van Bergen: Opmerking: kunnen jullie kijken wat het kost om de banen te vervangen,
misschien kun je een scherpere prijs afdingen. Ook kun je nu nog gebruik maken van de
subsidiepot. Henrie geeft aan dat hij hierin wil ondersteunen om dit uit te zoeken.
Ryanne de Ries: Is het bij de leden bekend dat ze een barcertificaat moeten behalen. als je
een mail rondstuurt weten we uit ervaring dat dit niet door een aantal leden gelezen wordt.
Karin geeft aan dat alle nieuwe leden uitleg krijgen en goed naar alle leden gecommuniceerd
wordt als ze een kantinedienst moeten draaien.

Miny reageert op de vraag van Ryanne; als we aan het poetsen zijn: hangen een aantal leden
niet af en houden zich ook niet aan de corona regels van 2 personen op de baan, wij attenderen
ze hier steeds op maar het helpt niet, doen ze de week erop toch weer.
Het bestuur gaat dit de volgende vergadering bespreken.
Andrea: de pasjes worden persoonlijk afgegeven als het verder uit de buurt ligt opgestuurd.
Er zit bij iedereen een brief met de regels die bij onze club gelden, dus iedereen is op de
hoogte.
Rob: onze oudste leden hangen niet af, misschien meer informatie. Hoe kun je leden beter
bereiken, persoonlijk brief afgeven misschien.
Henrie: Op de vraag hoe kunnen we de leden wel bereiken had Henrie als tip: misschien
een groepsapp. aanmaken, alleen lezen maar waar ze geen reactie op kunnen geven. Bestuur
neemt dit mee naar de volgende vergadering.
Henrie/ Rob: de poort sluit niet goed, misschien een andere manier voor openen bv
Broekhoek. Rob gaat dit verder bespreken met bestuur.
Miny: hoeveel leden hebben vanavond ingelogd voor het bijwonen van de ALV : 34 leden en 4
bestuursleden
Brandbrief rondsturen dat we dringend op zoek zijn naar leden die het bestuur willen
versterken.
12. Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering om 21:45 uur en bedankt alle leden voor hun aanwezigheid
op teams.
p.s. Er is vooraf aangegeven dat de vergadering zou worden opgenomen, helaas is de opname
niet gelukt. De vergadering is niet opgenomen.

