
 

 

 
 

 
Algemene Ledenvergadering LTC Naaldwijk 
 

Dinsdag 22 september 2020 
Aanwezig: 25 leden 
 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De ALV stond oorspronkelijk 
voor maart op de agenda, maar kon toen door Corona niet doorgaan.  

 
2. Voor de vergadering ingekomen stukken 

In maart 2020 is er door Leon de Wilde een brief ingestuurd met betrekking tot een 
rookvrij park. De voorzitter geeft aan er op basis van de gemeente, de KNLTB en vragen 
van ouders, door het bestuur besloten om vanaf 1 april 2020 een rookvrij park te 
promoten. Het bestuur wil op deze manier het roken op het park ontmoedigen door de 
verantwoordelijkheid bij de leden zelf neer te leggen. Het bestuur is dan ook zeker niet 
van plan om als politieagent op het park te fungeren. Voor alle aanwezigen op de ALV 
geldt dat niet roken op het park als er jeugd aanwezig is, logisch is. Leon geeft aan dat de 
huidige locatie (net buiten het hek op de parkeerplaats) geen visitekaartje voor de 
vereniging is. De voorzitter is het daar mee eens en er zal in overleg met Raymond worden 
gekeken naar een betere (tijdelijke) locatie op/buiten het park. 

 
3. Bestuursmededelingen 

Het afgelopen jaar zijn ons helaas weer een aantal leden ontvallen, t.w. Carla Goedendorp, 
Leo van der Goes en Roy Krul. 
Door Corona is de voorjaarscompetitie niet van start gegaan en naar het najaar 
verschoven. Maar wat waren we blij dat we na enkele lange weken weer mochten 
tennissen en drankje in het Paviljoen te doen. Want voor Raymond en zijn collega’s is dat 
uiteraard erg belangrijk. 
De voorzitter bedankt alle vrijwilligers voor hun hulp de afgelopen perioden. We merken 
wel dat het steeds lastiger wordt om vrijwilligers te vinden. Als het zo blijft kunnen we met 
ruim 1300 leden gedwongen worden om iemand in dienst te nemen, wat zeker een 
hogere contributie betekent. 
Het contract met Paul Zwinkels voor het onderhoud van het park, is beëindigd. Vanuit 
enkele leden is de vraag gekomen waarom het onderhoud niet bij inschrijving is 
‘vergeven’. Paul en Raymond zijn ooit samen begonnen aan het Paviljoen en het 
onderhoud van het park. Vervolgens zijn de activiteiten gesplitst: Raymond het Paviljoen 
en Paul clubtrainer + het onderhoud van het park. Nu Paul is gestopt is het logisch  dat het 
onderhoud van het park naar Raymond is gegaan, zoals de oorspronkelijke insteek was om 
Paviljoen en onderhoud in één hand te houden. 
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Het online afhangen via de club app is door alle corona maatregelen door velen gebruikt. 
Nadat het Paviljoen weer openging, hebben we enkele banen van online afhangen 
gehaald, om de gezelligheid in het Paviljoen ook te stimuleren. Dus nu enkele banen via de 
app afhangen en een deel in het clubhuis. Helaas zijn er toch leden die verkeerd gebruik 
maken van de app, door de hele avond te tennissen. Het mag duidelijk zijn dat het 
systeem hier niet voor is bedoeld. 
De contributie 2021 krijgt, zoals vorig jaar tijdens de ALV afgesproken, een automatische 
index, waardoor de contributie iets hoger zal zijn dan voor 2020. 

 
 

4. Goedkeuring notulen Extra Ledenvergadering d.d. 11 april 2019 
De notulen worden goedgekeurd. 

 
5. Jaarverslag 2019 / Terugblik van de voorzitter 

Tijdens de ALV in 2018 is er toestemming gegeven voor uitbreiding van het park en 
clubhuis. De inschrijving van de leningen onder leden zat snel vol. Na meerdere hobbels 
o.a. met de gemeente, is de accommodatie begin 2019 met o.a. Richard Krajicek geopend. 
Een tennis- en padelpark waar we trots op mogen zijn. 
Bij de jeugd zien we een mooie groei in het aantal leden door o.a. kind pakket, 
starterspakket en jeugdlessen. Door de verschillende spelvormen voor iedere 
leeftijdsgroep iets wils. Compliment aan Elma v.d Bos voor alle tijd en energie die ze in de 
jeugdactiviteiten stopt! 
Bij de vereniging en STREP is gekozen voor een totaalaanpak bij recreatief en prestatief 
tennis. Het hebben, houden en zoeken van sponsoren blijft van groot (financieel) belang. 
Ook het organiseren van evenementen is belangrijk voor de club en het Paviljoen. 
Afgelopen jaar hebben weer vele teams aan diverse competities meegedaan, waarbij 
meerdere (bijna) Nederlands kampioenen van LTC Naaldwijk zijn gespot.  
Vanuit de clubanalytics van de KNLTB zien we dat het aantal leden van onze club gestaag 
groeit naar ruim 1300 leden. Wat opvalt is dat het aantal leden wat binnen 2 jaar de club 
weer verlaten laag is (7%) t.o.v. de regio (15%) en landelijk (33%). Een mooi resultaat van 
het vele vrijwilligerswerk wat rondom het welkom heten van nieuwe leden wordt 
uitgevoerd. 
Vraag vanuit de aanwezigen of we weten waarom ze lid worden bij LTC Naaldwijk. Het 
antwoord is nee, dat weten we niet. 

 
6. Financiële verantwoording 2019 en begroting 2020 

De vereniging en stichting zouden door het wegvallen van de BTW-aftrek samen kunnen 
gaan. Verzoek van de voorzitter is om hier nog enkele jaren mee te wachten, zodat hij er 
persoonlijk op toe kan zien dat de leningen van leden terug worden betaald. Dit voelt hij 
als zijn plicht na de grote investeringen die er plaats hebben gevonden en het vertrouwen 
dat de leden hem en zijn bestuur hebben gegeven om het uit te voeren.  
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De cijfers over 2019 zijn geconsolideerd. De penningmeester van de vereniging geeft een 
toelichting op de winst- en verliesrekening en balans. Aantal opvallende zaken zijn kosten 
voor nieuwe website, hogere OZB en de huur die door de gemeente i.v.m. Corona is 
bevroren. De kascontrolecommissie bestaande uit Ivo Berendse en Felix Pzinger hebben 
de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. De leden verlenen décharge aan het 
bestuur. 
De penningmeester ligt de begroting 2020 kort toe en deze wordt door de aanwezige 
leden akkoord gegeven.  

 
7. Bestuursverkiezing 

De voorzitter van de Vereniging Henk Salome en voorzitter van de TC Pieter Eenhoorn 
stellen zijn aftredend en stellen zich na een zittingsperiode van meer dan 10 jaar niet 
herkiesbaar. Als nieuwe voorzitter van de Vereniging stelt het bestuur Hans Mulder (de 
huidige secretaris) voor. De leden stemmen hiermee in. Voor de functie van secretaris is 
nog geen opvolger gevonden en wordt verder gezocht.  
Henk Salome zal voor de verdere afwikkeling van alle investeringen en nette afhandeling 
van de leningen, als voorzitter van de Stichting LTC Naaldwijk de komende tijd bij de club 
betrokken blijven.  
Pieter Eenhoorn wordt voorzitter van STREP en zal vanuit die hoedanigheid ook bij de club 
betrokken blijven. Beide heren worden bedankt voor hun enorme bijdrage aan de 
ontwikkeling van de vereniging en het park.  
Henk Salome geeft nog een overzicht van de ontwikkeling die de vereniging en het park de 
afgelopen 10 jaren hebben gehad. En dat is iets om trots op te zijn en legt een goed 
fundament voor de toekomst. 
De nieuwe voorzitter bedankt Henk en Pieter nogmaals voor hun tomeloze zichtbare en 
niet-zichtbare bijdrage aan de vereniging en het park.  
Na de ALV zullen we onder het genot van een drankje afscheid van de heren kunnen 
nemen.  

 
8. Rondvraag 

Er zijn enkele vragen van leden die naar tevredenheid worden beantwoord. 
 
9. Sluiting 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng.  


