
 

 
 
Algemene Ledenvergadering LTC Naaldwijk 
Dinsdag 11 april 2019 
Aanwezig: 21 leden 
 
 
1. Opening 

De  voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en bedankt Piet van der Ende voor 
de gastvrije ontvangst. Voor de ALV hebben de aanwezige een leuke en interessante 
rondleiding door het pand bij de Van der Ende Groep gekregen. Op deze manier proberen we 
de verbinding tussen sponsor en tennisclub te verbeteren. 

 
2. Voor de vergadering ingekomen stukken 

Er zijn negen leden die zich voor de ALV hebben afgemeld. 
Er zijn geen ingekomen stukken die tijdens de vergadering moeten worden besproken. 

 
3. Bestuursmededelingen 

De voorzitter bedankt de vrijwilligers, waar de Vereniging op draait, voor hun inzet. Zij zorgen 
er mede voor dat de Vereniging groeit en bloeit. Op donderdag 6 juni staat er een 
vrijwilligersavond ingepland, met borrel en buffet. 
Na de opening van ons nieuwe tennispark bleek tijdens het eerste competitieweekend geen 
tennisbaan vrij te zijn gehouden voor de niet-competitiespelers. Afgesproken is dat tijdens de 
competitie (en de meeste evenementen) in ieder geval de Westland Partners baan hiervoor 
wordt ingepland/gereserveerd. 
De tarieven voor de huur van een baan in de Van der Ende-hal gaan omhoog en ontvangen alle 
contractanten hierover een mail. De bezettingsgraad van de hal is goed en kan wellicht nog 
iets verbeteren omdat de RPC-hal als tennishal stopt. 
De afgelopen weken hebben zich 30 nieuwe leden aangemeld. 
Bij de jeugd hebben we voor het Tennis4You (voormalig G-tennis) reeds 3 aanmeldingen en bij 
de senioren voor het Vitaal Tennis-pakket 2 aanmeldingen. Hierbij heeft Vitis Welzijn ook haar 
netwerk aangeschreven. 
 

4. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 27 maart 2018 
De notulen worden goedgekeurd. 
 

5. Jaarverslag 
Het jaarverslag geeft een samenvatting van alle activiteiten bij onze tennisvereniging in 2018. 
Het jaarverslag staat op de website. 

 
6.   Financiële verantwoording Vereniging seizoen 2018 

De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers van 2018. 
Vraag Henk van Evert: resultaat 2018 en de begroting 2019 zijn beide negatief. Is dat gezond? 
De voorzitter antwoordt dat dit een gevolg vanuit het verleden is, wat te maken heeft met de 
splitsing van Vereniging en Stichting. De komende 20 jaar zal de Vereniging een verlies maken, 
waar de Stichting een winst maakt. Per saldo een gezonde Vereniging met Stichting.  
Vraag Egbert de Gelder: is er een streefgetal voor de hoogte van de reserveringen? Antwoord 
is nee. Is komende jaren nog geen punt van discussie. 
De penningmeester geeft vervolgens uitleg bij de begroting van 2019. 
 
De kascommissie bestaande uit Ellen Jansen en Mary Verbeek hebben de financiële 
verantwoording bekeken en geen opmerkingen m.b.t. de cijfers. Aangezien Ellen en Mary 
beiden niet op de ALV aanwezig konden zijn en de penningmeester het verslag van de 
kascommissie niet bij zich heeft, wordt Ellen gebeld. Zij geeft telefonisch aan dat de 
verslaglegging er goed uit zag en de kascommissie geen verdere vragen/opmerkingen heeft. 
De kascommissie wordt bedankt voor haar werk en voor 2020 moeten we op zoek naar twee 
nieuwe leden voor de kascommissie. De brief van de kascommissie wordt bij de notulen op de 
website geplaatst. 
De voorzitter vraagt de vergadering of zij akkoord kunnen gaan met het verlenen van decharge 
aan het bestuur en de vergadering stemt hiermee in. 
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7.   Lidmaatschapsvormen en contributieverhoging 

De voorzitter licht het voorstel toe. Vanaf heden laten we zien dat de contributie bestaat uit het 
lidmaatschapsgeld van de Vereniging en een bijdrage aan de KNLTB. Voor 2019 betekent dit: 
- Lidmaatschap Vereniging € 167,87 
- Bijdrage KNLTB  €   17,13 
- Contributie 2018 senior € 185,00 
 
Voor de contributie van 2020 stelt het bestuur het volgende voor: 
1. Het lidmaatschap van de Vereniging van Senioren € 10,- verhogen. Redenen voor deze 

verhoging zijn de BTW die ook sportverenigingen vanuit de overheid voor hun kiezen 
hebben gekregen en de 3 tot 4% inflatiecorrectie die we van de aannemers hebben 
gekregen door de 1 jaar latere start van de uitbreiding/renovatie van ons park.  

2. De (jaarlijkse) verhoging van de KNLTB-bijdrage berekenen we rechtstreeks door in de 
contributie. 

3. Incasso naar 1x per jaar en wel op 15 februari. Het bestuur kan in individuele gevallen 
beslissen dat de contributie toch in 2x per jaar mag worden voldaan. 

 
Vanuit de aanwezige leden zijn er enkele vragen en opmerkingen: 
a. Voelen leden zich niet bedonderd, omdat er nu ondanks eerdere toezeggingen om de 

contributie niet te verhogen, er nu toch een contributieverhoging komt? 
b. Is de contributieverhoging wel nodig? 
 
De penningmeester van de Stichting, Thomas van der Haak, legt nogmaals uit dat de door de 
overheid opgelegde BTW die nu ook voor Verenigingen gaat gelden en de kostenstijgingen bij 
de uitbreiding/renovatie van het tennispark, ons ongeveer € 20.000,- gaat kosten. De 
voorzitter legt uit dat helft van deze extra kosten middels de contributieverhoging terugkomt 
en dat de Vereniging het andere deel uit kostenbesparingen, meer huuropbrengst hal, e.d. 
moet zien te halen.  
Voor wat betreft dat leden die zich bedonderd kunnen voelen, geeft de voorzitter aan dat we 
bovenstaande zaken destijds niet wisten en de situatie nu dus duidelijk anders is, dan gedacht. 
 
Voor de contributie na 2020 stelt het bestuur het volgende voor: 
1. Lidmaatschap Vereniging jaarlijks met de inflatiecorrectie/vaste prijsindex verhogen, 
2. Bijdrage KNLTB jaarlijks met de door de KNLTB aan het einde van het jaar bekend 

gemaakte bedrag, verhogen. 
 
De leden gaan akkoord met de contributievoorstellen voor 2020 en vanaf 2020. 
De leden geven aan dat een duidelijke uitleg met onderbouwende feiten in de Nieuwsbrief 
m.b.t. de contributieverhoging helpt om te begrijpen waarom de contributieverhoging nodig is. 

 
 
8.   Terugblik Uitbreiding en Opening tennispark LTC Naaldwijk 

Op 31 maart hebben we met 600 tot 650 bezoekers een fantastische opening van ons 
tennispark gehad. De komst van Richard Krajicek en het mooie weer hebben daar zeker aan bij 
gedragen. Mede door de hulp van vele leden zag het park er op de openingsdag erg goed uit. 
Deze week nog de oplevering met BAS en Antea. Uiteraard blijven er nog puntjes over die 
moeten worden opgelost/verbeterd. Zo is daar bijv. de wens voor een extra waterkraan en een 
oefenmuurtje. 
De voorzitter geeft aan dat met de komst van de nette bestuurs- en commissiekamer, er ook 
regels voor het gebruik hiervan zullen worden opgesteld. Daarnaast moeten de (zee)containers 
naast het park nog leeg en de spullen in de opslagloods achter het clubhuis worden gezet. 
 
Fred Zwinkels geeft aan dat er ook naar de verlichting op de banen moet worden gekeken. De 
voorzitter geeft aan dat Oostendorp binnenkort de definitieve meting en afstelling van de 
verlichting bij avondlicht komt doen. 
 
Egbert de Gelder meldt dat meerdere leden het achter uit rijden op de parkeerplaats niet 
prettig en ‘gevaarlijk’ vinden. 
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9.  Bestuursverkiezing 
 De penningmeester, Wanda Wensveen, is niet herkiesbaar en we hebben nog geen nieuwe 

penningmeester gevonden. De voorzitter bedankt Wanda voor haar tijd en inzet voor de 
vereniging. Wanda is goed ingevoerd binnen de vereniging en dat helpt het bestuur. 

 De secretaris, Hans Mulder, is wel herkiesbaar en wordt herkozen. 
  

Het hebben van voldoende vrijwilligers blijft een punt van aandacht. Henk van Evert is als 
vrijwilligerscoördinator gestart. Tot slot meldt de voorzitter nog dat Leon de Wilde met zijn hele 
team als toernooicommissie stopt.  
 
De ledencoaches hebben het afgelopen kwartaal 11 nieuwe leden verwelkomd. De nieuwe 
leden waarderen de aandacht die ze krijgen zeer. 

 
 
10. Rondvraag 
 Egbert de Gelder: wie bepaalt hoeveel blikken ballen een competitieteam krijgt? Voor een team 

dat 5 wedstrijden moet spelen, lijkt 2 blikken ballen niet voldoende. De TC zal hier naar kijken. 
 Leon de Wilde: het zou niet zo moeten kunnen zijn dat vrijwilligers van de club bij de 

competitie moeten worden uitgeloot. De voorzitter vult aan dat er wellicht toch weer moet 
worden gekeken naar het extra huren van banen in de tennishal om alle/meer teams te kunnen 
plaatsen. Afgesproken dat de TC dit met de competitieleiders op pakt. 

 Fred Zwinkels: er worden bij de tennislessen van Burgersdijk Tennis erg slechte ballen 
gebruikt. Kan dit aan Burgersdijk Tennis worden gemeld? De TC neemt hier actie op. 

  
 
11.  Sluiting 
       De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en vertrouwen in het bestuur. 
 
 
  


