
 

  

 
 

 
Algemene Ledenvergadering LTC Naaldwijk 
 

Dinsdag 5 oktober 2021 
Aanwezig: 17 leden, waarvan 5 bestuursleden 
 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Kort wordt ingegaan op de 
nieuwe parksponsor Super Flora als opvolger van Intergreen 

 
2. Voor de vergadering ingekomen stukken 

Er zijn voor de vergadering geen ingekomen stukken. 
 

3. Bestuursmededelingen 
Het afgelopen jaar zijn ons helaas weer een aantal leden ontvallen, t.w. Ardi Voskamp en 
Wim Gieselbach, onze hal sponsor Piet van der Ende en oud-lid Henny v.d. Bos- den Otter.  
 
Sinds de vorige algemene ledenvergadering op 22 september 2020 hebben we nog steeds 
last van de Coronapandemie met de daarbij behorende maatregelen. Ondanks de 
maatregelen heeft de tennissport an sich toch doorgang kunnen vinden zij het met een 
beperkte opening van het Paviljoen en aangepaste spelsoorten. Een groot aantal 
jeugdactiviteiten heeft door de inzet van de jeugdcommissie, de tennisschool en Raymond 
kunnen plaatsvinden. Mede door het stopzetten van andere sportactiviteiten op de Hoge 
Bomen is er bij LTC nog steeds een groei van het aantal leden. Momenteel bedraagt het 
aantal leden 1.550. Als gevolg van de drukte in de avonden met langere wachttijden heeft 
het bestuur besloten een wachtlijst in te stellen voor de seniorleden. Jeugd- en 
dagpasleden kunnen nog wel lid worden. 
 
Een groep enthousiaste padelleden is gestart met fondswerving voor een derde 
Padelbaan. Het bestuur van de stichting Tennisclub Naaldwijk (infrastructuur) en van de 
vereniging staan open voor de aanleg van een derde baan onder de voorwaarde dat in de 
plannen ook de financiering van een oefenmuur wordt afgedekt. Er zijn vanuit de stichting 
en vereniging geen financiële middelen beschikbaar. Wordt vervolgd. 
 
Het contract voor het uitbaten van het Paviljoen en het parkonderhoud door Raymond 
Scholtes met de stichting is weer voor drie jaar afgesloten. 
 
Hert opheffen van de stichting en de vereniging en het oprichten van een nieuwe 
vereniging is voorlopig op de lange baan geschoven. Met een dergelijk proces zijn hoge 
kosten verbonden en een lange tijdspanne. Verder heeft de stichting nog lopende 
financiële verplichtingen tot 2026 aan de financiers van de renovatie en nieuwbouw op 
het park in 2018/2019. 
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4. Goedkeuring notulen Extra Ledenvergadering d.d. 22 september 2020 

De notulen worden goedgekeurd. 
 

5. Terugblik van de voorzitter. 
Voorzitter laat in vogelvlucht het afgelopen jaar de revue passeren. 

➢ De voorjaarscompetitie is in verband met de pandemie onder slechte 
weersomstandigheden en een gesloten Paviljoen in het najaar gespeeld.  

➢ De jeugdactiviteiten hebben wel doorgang kunnen vinden, echter zonder publiek 
en begeleiding. 

➢ In het voorjaar was de hal gesloten. 
➢ Senioren konden in het begin alleen maar singelen, later werd dubbelen weer 

toegestaan. 
➢ Mede door bemiddeling van Mark Paul Burgerdijk heeft de KNLTB ingestemd dat er 

weer in de hal tot 21:00 uur kon worden gespeeld. Voorwaarde was dat de hal aan 
minimaal drie zijden open was. 

➢ Medio juni – juli hebben er weer evenementen plaats gevonden. Er zijn diverse 
jeugd- en seniortoernooien gespeeld. Ook het Paviljoen is weer onder 
voorwaarden opengegaan. 

➢ De gemengde eredivisie is ook gespeeld met een finaleweekend op het park met 
LTC Naaldwijk als winnend finalist. Hulde aan de spelers en Pieter en zijn team. 

➢ De samenwerking tussen de jeugdcommissie met de tennisschool is met de komt 
van de nieuwen clubtrainer Dennis Zwakhals sterk verbeterd. Verder zijn er met 
Mark Paul constructieve gespreken gevoerd. 

➢ De huidige Padelbanen zitten aan hun maximale capaciteit. De aanleg van een 
derde baan is onderwerp van discussie (zie agendapunt 3). 

 
6. Behandeling en accordering nieuwe statuten n.a.v. de Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen. 
Met ingangsdatum 1 juli 2021 is deze wet ook van kracht voor onze vereniging. De 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en verplichtingen van het bestuur en de algemene 
ledenvergadering (ALV) zijn aangescherpt. Het betreft o.a. het vier ogen principe bij 
betalingen, het voorleggen van investeringen aan de ALV en het proces van goedkeuring 
van notulen van bestuursvergaderingen. De huidige statuten en het huishoudelijk 
reglement zijn herschreven naar een door de KNLTB vastgesteld format. De KNLTB heeft 
ingestemd met de inhoud. Voor de goedkeuring van de statuten moet 2/3 van het aantal 
stemgerechtigde leden instemmen met de voorliggende statuten en het huishoudelijk 
reglement. Er wordt nu niet aan dit aantal voldaan en zal er een nieuwe vergadering 
worden uitgeschreven waarbij niet voldaan hoeft te worden aan het quorum. 
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7. Financiële verantwoording 2020 en begroting 2021 
De cijfers over 2020 zijn de geconsolideerde jaarrekening van de stichting en de verenging. 
De penningmeester van de vereniging geeft een toelichting op de winst- en 
verliesrekening en balans. De huurders van de hal in de periode oktober tot en met maart 
zijn in verband met de diverse corona maatregelen gecompenseerd voor het feit dat er 
beperkt kon worden gespeeld. Verder is er een korting va 10 % op de halhuur van het 
komende seizoen.  De kascontrolecommissie bestaande uit Mary Verbeek en Jacqueline 
de Gelder – van der Sar hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden en 
adviseert de leden het bestuur te déchargeren voor het gevoerd financieel beleid. De 
vergadering stemt hiermee in. 
De penningmeester licht de begroting 2021 kort toe en deze wordt door de aanwezige 
leden akkoord bevonden. De post contributie wordt aangepast naar € 250.000. 

 
8. Bestuursverkiezing 

Gedurende het jaar heeft een functiewisseling binnen de jeugdcommissie plaatsgevonden. 
Arno Eusen is aftredend voorzitter van de jeugdcommissie en draagt het stokje over aan 
Elma van den Bos (lid van de commissie). Rene Gode, PR en communicatie, stelt zich 
herkiesbaar en het bestuur draagt Jasper Diekema voor als nieuwe secretaris (na een 
periode van twee jaar vacature). De vergadering stemt in met de bestuursvoorstellen. 
Arno wordt bedankt voor zijn inzet binnen de jeugdcommissie en blijft wel verbonden aan 
de padelcommissie. 
 

9. Vrijwilligers 
Zoals eerder gemeld is het bestuur blij met de functieaanvaarding van Jasper na een 
periode twee jaar met een interim secretaris vanuit het bestuur te hebben gewerkt. De 
jeugdcommissie is naast de vaste krachten Elma, Carianne en Marleen goed bezet met een 
groep van enthousiaste ouders voor diverse taken. De PR en communicatiecommissie 
loopt leeg, van zeven naar nu drir leden, een zorgelijke ontwikkeling. 
Er vindt een korte discussie plaats over methoden om in de toekomst voldoende (bestuur) 
vrijwilligers te werven. 

➢ Heldere functiebeschrijvingen opstellen 
➢ Een bestuursfunctie met twee personen bezetten (Duobaan) 
➢ Drempel van functies verlagen i.v.m. de geschetste verantwoordelijkheden  
➢ Beperkte tijd om het erbij te doen, iedereen heeft het druk  
➢ Invoeren van een verenigingsmanager 
➢ Sterkere persoonlijke benadering voor te vervullen functies 
➢ Leden dienen ook hun verantwoordelijkheid tegenover de club te nemen (de 

aanwezigen zijn allen oud-vrijwilligers/bestuursleden) 
De voorzitter sluit het onderwerp af met het benoemen van een aantal bestuursfuncties 
die de komende jaren vacant komen. 
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10. Rondvraag 

Gerard van den Bos pleit voor de aanleg van een derde Padelbaan in overeenstemming 
met de twee bestaande banen. De voorzitter geeft aan dat de padelcommissie en de 
stichting een programma van eisen opstelt en afstemt met de fondswervers en potentiële 
bouwer van de derde baan. 
Jacqueline de Gelder speelt sinds 2013 in de hal en vraagt of er ook gerouleerd kan 
worden met courante speeltijden. Ze heeft nu op een minder courante tijd en heeft dit al 
eens bij Cees van Reeven aangekaart. De vraag zal aan het bestuur van de stichting 
worden voorgelegd.   
 

11. Sluiting 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en nodigt de 
aanwezigen uit voor een afsluitende borrel. 


