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Jaarverslag LTC Naaldwijk 2018 
 
 
Het ledenbestand (30 september 2018 vs 2017) bestaat uit leden: 
Senioren   1.005     1.011 
Junioren      175       171     
Totaal    1.180  1.182 
 
2018 was wederom voor de vereniging een mooi tennis jaar. Op het tennispark heeft 
menigeen dit jaar weer een balletje geslagen. Ook de bezetting van der Ende Hal was goed. 
 
2018 stond in het teken van vele voorbereidingen en uitvoering voor de renovatie en 
uitbreiding van ons tennispark en clubhuis.  
De ALV van maart was een bijzondere bijeenkomst waarbij met 134 stemmen voor en 4 tegen 
de renovatie en uitbreiding werd goedgekeurd door de leden. Ook de close-crowd actie verliep 
succesvol, met dank aan leden, sponsors en het netwerk. 
 
Ook dit jaar lag het park er weer prachtig bij.  
 
Maatschappelijk gezien blijven we als LTC Naaldwijk actief: dit jaar waren er in samenwerking 
met Burgersdijk Tennis weer tennislessen voor leerlingen van het speciaal onderwijs 

Als bestuur zijn we trots op wat de vrijwilligers voor de club doen. Zonder vrijwilligers kan de 
Vereniging niet alle activiteiten aan de leden aanbieden die er ook weer in 2018 zijn 
georganiseerd. Het vinden van voldoende vrijwilligers blijft een grote uitdaging.  
 
Jeugd; dit was het tweede volledige jaar met onze hoofdsponsor Westland Partners 
notarissen & advocaten voor de jeugd van LTC Naaldwijk. De ontwikkeling van de jeugd staat 
hoog op de prioriteiten- en actielijst, en heeft de jeugdcommissie samen met de Stichting 
Ontwikkeling Recreatief en Prestatief Tennis een goede basis voor de toekomst/continuïteit 
van tennis in zijn algemeenheid alsmede voor toptalenten gelegd.  
 
Toernooien; Ook in 2018 zijn vele toernooien op voortreffelijk wijze georganiseerd. De 
organisatie van een toernooi vraagt veel voorbereiding en vele leden stoppen hier veel tijd in 
om het alle deelnemers zo veel als mogelijk naar de zin te maken.  
 
Competitie; In 2018 hebben 68 teams aan de voorjaarscompetitie deel- 
genomen. Dit zijn meer dan 400 leden die actief aan deze competitie meedoen.  
Aan de najaarscompetitie namen ook 53 teams deel. LTC Naaldwijk kende afgelopen  
jaar weer vele kampioenen. Het vergt veel organisatie en planning van de competitie- 
leiders, en zijn zij er wederom in geslaagd om de competitie in goede banen te leiden.  
Zie voor het uitgebreide jaarverslag van de TC, verderop in dit verslag. 
 
PR & Communicatie; De PR & Communicatiecommissie heeft dit jaar weer veel werk verzet bij 
o.a. het actualiseren/vernieuwen van de website, continu informeren van de leden en LTC 
Naaldwijk AVG-proof maken. 
Zie voor het uitgebreide verslag van de PR & sponsorcommissie verderop in het jaarverslag.	
 
 
De Business Club draait inmiddels voor het vierde volledige jaar, het aantal BC leden staat op 
14 leden. Een prachtig initiatief waaruit vereniging met name projecten voor onze jeugd betaald 
kunnen worden en de BC leden hun sportieve en zakelijke aspiraties kunnen meten en 
uitwisselen. 
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Eredivisie: 2018 was voor het de vierde maal dat er voor LTC Naaldwijk een Eredivisieteam 
actief was. Vele leden van LTC hebben de evenementen rondom de Eredivisie en wedstrijden 
bezocht. De kers op de taart was het halen van de finale, die op het tennispark van Leimonias 
werd gespeeld. Helaas gingen de tennissers van Zandvoort er met de hoofdprijs vandoor.  

Algemeen; 
Het bestuur was in 2018 als volgt samengesteld: 
Henk Salome, Voorzitter 
Hans Mulder, Secretaris 
Wanda Wensveen, Penningmeester 
René Gode, PR & Communicatie 
Pieter Eenhoorn, Technische zaken 
Arno Eussen, Jeugdzaken 
 
Het bestuur komt formeel 1 maal per maand bijeen, informeel is er regelmatig contact met 
bestuursleden onderling en de vele vrijwilligers.  
 
 

 

 

  



	

 
Secretariaat LTC Naaldwijk     De Dintel 11  2673 BC  Naaldwijk 

T 0174-648142  M 0622606127  E secretariaat@ltcnaaldwijk.nl  www.ltcnaaldwijk.nl 
 

      -3- 

 

 

Technische commissie (TC) 

Competitie 
De groei van de vereniging vertaalt zich in een groot aantal teams dat deelneemt  
aan de diverse door de KNLTB georganiseerde competities. Aan de Landelijke 
Voorjaarscompetitie namen in 2018 68 teams deel. Aan de KNLTB Najaarscompetitie  
namen 53 teams deel. 
 
Open Toernooi 
Aan het Intergreen Open Bloemen Toernooi hebben 630 spelers en speelsters deelgenomen. De 
toernooicommissie (José Scholtes, Marloes Scholtes, Marjolein van der Valk, Marloes 
Beekenkamp, Brenda Kooy, Mariska van der Ende en Maaike Tanke) wisten er het grootste en 
gezelligste toernooi van het Westland te maken. Met Ramon Frantzen(HE2), Esther van 
Sprakelaar (DE4) als mooie winnaars van de hoogste speel-categorieën. Als LTC Naaldwijk zijn 
we trots op het grote aandeel LTC Naaldwijk spelers onder de deelnemers. 
 
Clubkampioenschappen 
Het Veneco Single/Mix toernooi is ook dit jaar weer perfect georganiseerd. Leon de Wilde, Mark 
Oomen, Carola Zwinkels, Paul Straathof, Marian van der Heuvel en Monique Immerzeel slaagden 
er in om jeugd en senioren te mixen en op deze wijze weer een nieuwe impuls aan deze 
clubkampioenschappen te geven. Met dit jaar als trotse clubkampioenen Robbert Scholtes, Elise 
Wassink en Paul Zwinkels/Nicolette le Blanc-Koeckhoven. Ook van ons dubbeltoernooi wisten 
Hanneke, Stephan,  Henk van Essen, Franny van Daalen, Edwin Veenman wederom een mooi 
evenement te maken. 
 
Maatschappelijke betrokkenheid 
Tijdens het Integreen Open Bloemen toernooi is voor de Stichting On Wheels ook het mooie 
bedrag van 315 euro gedoneerd. 
 
Tennisschool 
De tennislessen en de selectietrainingen werden in 2018 wederom in samenwerking met 
Burgersdijk Tennis. In 2018 bestond het trainingsteam uit parktrainer Paul Zwinkels, Steffie 
Weterings, Janine Compier en Michel van der Goes. De selectietrainingen werden verzorgd door 
Steffie Weterings en Arko Zoutendijk. Inmiddels is voor de TennisKids naast de World Tour een 
initiatief gestart om middels een inloopochtend met elkaar spelenderwijs het tennisspel onder 
knie te krijgen. In september 2018 hebben afscheid genomen van Paul Zwinkels als clubtrainer. 
 
Samenstelling commissie 
Door de inzet van de leden van technische commissie zijn de diverse competities goed 
georganiseerd verlopen. Wij zijn de leden van deze commissie, te weten Carianne Lievaart 
(jeugdcompetitie), Richard Schalke (zondagcompetitie), Ron Gram (vrijdagavond) en Gerard 
van de Bos (overige competitie) dan ook veel dank verschuldigd. In oktober 2018 is afscheid 
genomen van Gerard van de Bos en Richard Schalke, en is Robert Scholtes toegetreden als lid 
van deze commissie. Wij zijn Richard en Gerard veel dank verschuldigd voor hun inzet en 
betrokkenheid voor en bij LTC Naaldwijk. 
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Jeugdcommissie 

Veel aandacht en energie gaat naar de jeugd mede mogelijk gemaakt door  
sponsor Westland Partners notarissen & advocaten. 
 
Sinds het najaar van 2017 is de jeugdcommissie actief betrokken bij Stichting Ontwikkeling 
Recreatief en Prestatief Tennis (STREP) en geeft in nauwe samenwerking met de STREP-
commissie invulling aan de ontwikkeling van de jeugd met als doel de jeugd optimaal te 
ondersteunen het beste uit zichzelf te halen in de tennissport. Dit heeft geleid tot een zeer goed 
bezochte informatieavond voor de ouders in maart 2018 waarin de betrokkenheid van zowel 
ouders, vereniging als Burgersdijk Tennis is versterkt.  
 
Het jaarprogramma van de jeugd bestaat uit vele activiteiten, waaronder de nodige 
evenementen en zowel een voorjaars- als najaarscompetitie. Het bezoek aan ABN AMRO ATP 
tournooi in Rotterdam was ook dit jaar weer een hoogtepunt waar veel jeugdspelers van LTC 
Naaldwijk op af zijn gekomen. Een mooi event waarin de jeugdspelers geconfronteerd worden 
met wereldtopspelers en prachtig tennis. 
 
De organisatie van alle jeugdactiviteiten verloopt naar tevredenheid van de jeugdcommissie en 
de opkomst van de evenementen is zonder uitzondering hoog.  
Het starterspakket is een regelrechte hit en heeft gezorgd voor tenminste 40 nieuwe jeugdleden 
die de tennissport omarmen. 
 
Het jaarplan werkt goed en is voor alle betrokkenen inzichtelijk, inclusief begroting.   
Ook in 2018 waren de vrijwilligers weer de motor die alles mogelijk maakte. Namens de 
jeugdcommissie en bestuur wederom erg bedankt voor jullie tomeloze inzet met mooie 
resultaten en enthousiaste jeugd! 
 
Voor meer informatie over alle activiteiten van de jeugd verwijzen we je graag naar het 
jaarprogramma wat je kunt bekijken op onze website. 
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PR & Sponsoring commissie 
 
We hebben in 2018 helaas afscheid moeten nemen van ons teamlid Christel  
Schalke. Na vele jaren van PR werkzaamheden wilde ze een andere uitdaging.  
Die heeft ze gevonden in haar nieuwe functie als ledencoach. Als commissie hebben  
we op gepaste wijze afscheid van haar genomen en wensen haar enorm veel plezier in  
haar nieuwe functie. 
 
In eerste instantie hebben we zelf gezocht naar een nieuw teamlid, echter is deze niet gevonden 
en is besloten om de werkzaamheden van Christel voorlopig op te vangen. We zijn echter nog 
wel op zoek naar een vrijwillig(st)er die ons zou kunnen ondersteunen in de communicatie 
richting de leden. 
Heb je tijd en vind je het leuk om de website te onderhouden met nieuws en dergelijke, mail 
ons dan even op pr@ltcnaaldwijk.nl. Een helpende hand houdt vrijwilligerswerk leuk. 
 
Vrijwilligerswerk vergt vrije tijd en inspanning. Als lid van de PR en communicatiecommissie 
werk je gezamenlijk aan een zo goed en duidelijk mogelijke communicatie en 
informatieverstrekking naar de leden en belanghebbenden. De PR en communicatiecommissie 
bestaat thans uit 6 leden, te weten: Elita Vijverberg, Judith Maree, Pauline Verhagen, Saskia 
van Andel, Vanja van der Palm en René Gode (voorzitter). 
 
In 2018 heeft de commissie de volgende activiteiten gedaan/verzorgt: 
- Communicatie aangaande de uitbreiding van ons park via de sociale media kanalen en de 

website. 
- De website zo goed en zo veel als mogelijk actueel gehouden. 
- Technische ondersteuning verleend voor de website, waarbij tevens is gekeken naar de 

bezoekersstatistieken om de website blijvend te optimaliseren. 
- Het communicatief ondersteunen van diverse evenementen, activiteiten en andere 

initiatieven, zoals toernooien, eredivisie en open dagen.   
- Het op de hoogte houden van leden (en externen) van ontwikkelingen in, op en rond het 

park middels de website, Facebook, Twitter en nieuwsbrieven. Facebook heeft inmiddels 
ruim 746 volgers (2017: 700), Twitter 373 (2017: 370). 

- Het werven van nieuwe vrijwilligers voor de PR-commissie. 
- Met behulp van Edwin Veenman de club app geïntroduceerd, waarvoor dank. De agenda van 

de website wordt per heden ook bijgewerkt in de club app.  
- Wet AVG verbeterd en toegepast. 
 
Ter verdere verbetering is een bijeenkomst bijgewoond aangaande communicatie. Het bestuur 
en een aantal commissies waren hierbij betrokken om eens te kijken hoe de berichtgeving nog 
beter geoptimaliseerd kan worden.  
 
In aansluiting hierop is gesproken over de kosten van de club app in combinatie met een 
website van de KNLTB. De vaste kosten per jaar zijn zodanig hoog dat het bestuur heeft 
besloten om de huidige website, die qua techniek en mogelijkheden verouderd is, te vervangen. 
In samenwerking met JEM-id, die tevens sponsor is, is de PR & Communicatiecommissie bezig 
met het ontwerpen en vullen van de nieuwe site. Deze zal op de dag van heropening van het 
park live gaan. Voorts is een nieuw logo ontworpen door SD-communicatie, met dank aan 
Shirley Schelkers.   
 
2019 is het jaar waarin ons park een nieuwe uitstraling krijgt. De communicatie hierover vergt 
veel werk van onze vrijwilligers. Daarbuiten proberen we jullie zo goed als mogelijk op de 
hoogte te houden van alle ontwikkelingen, activiteiten, evenementen en andere initiatieven via 
alle mogelijke media. Via deze weg worden alle teamleden van de PR commissie bedankt voor 
hun inzet en vrije tijd om eerdergenoemde mogelijk te maken. Mischa Wetzels bedanken wij 
weer voor het invoeren van de competitieteams.   


