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Algemene Ledenvergadering LTC Naaldwijk 
Dinsdag 27 maart 2018 

Aanwezig: 96 leden (72 afwezigen waarvoor volmacht was afgegeven)  

 

1. Opening 

De  voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

2. Voor de vergadering ingekomen stukken 

Er zijn meerdere leden die zich voor de ALV hebben afgemeld en een volmacht hebben afgegeven.  

Voor de rest geen ingekomen stukken die tijdens de vergadering moeten worden besproken. 

 

3. Bestuursmededelingen 

De voorzitter bedankt de ruim 80 vrijwilligers, waar de Vereniging op draait, voor hun inzet. Zij zorgen er mede voor 

dat de vereniging groeit en bloeit. Tijdens de Eredivisie in 2018 zal een 'bedankdiner' worden georganiseerd. De 

komende jaren willen we de vrijwilligers bedanken door aan te haken bij de jaarlijkse rally om de Joop Kramer Trofee. 

Ook zullen we in 2018/2019 de vrijwilliger van het jaar kiezen. Gerard van de Bos wordt bedankt door de voorzitter 

voor zijn jarenlange inzet bij de organisatie van de competities door het jaar heen. Robert Scholtes is hem opgevolgd 

en we wensen hem veel succes. 

 

De VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is ook bij LTC Naaldwijk ingevoerd en betekent dat voor alle vrijwilligers die met 

minderjarigen bij onze tennisclub te maken hebben, een VOG zal worden aangevraagd. Dit alles om het risico op 

ongewenst gedrag te minimaliseren.  

 

Per 25 mei treedt de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking. Vanuit het bestuur is René 

Gode druk bezig om de gegevens van de leden, zo goed als mogelijk, te beschermen. 

 

Tot slot geeft de voorzitter aan dat hij het stoppen als voorzitter van de tennisvereniging nog eens goed heeft 

overwogen. Hij is tot de conclusie gekomen dat hij zijn derde periode af wil maken mits de leden het eens zijn met het 

totaal uitbreidingsplan, wat later in de vergadering zal worden toegelicht.  

 

4. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 2 november 2017 

De notulen worden goedgekeurd. 

 

5. Jaarverslag 

Het jaarverslag was om meerdere redenen dit jaar laat gereed. Dit verslag geeft een samenvatting van alle activiteiten 

bij onze tennisvereniging in 2017. Het jaarverslag staat op de website. 

 

6. Financiële verantwoording Vereniging seizoen 2017 

De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers van 2017. De kascommissie bestaande uit Elly en Mary hebben 

de financiële verantwoording bekeken en stellen enkele vragen: 

 De gegevens van een ABN-rekening misten het single mix toernooi. Antwoord: Wordt nu naar gekeken om 

deze rekening ook naar de RABO over te zetten, waardoor er volledige transparantie komt. 

 De post inkoop tennisballen was significant hoger dan het jaar er voor. Antwoord: Er zijn het afgelopen jaar 

meer ballen nodig geweest dan voorzien. De deal met Wilson wordt dit jaar opnieuw uit onderhandeld. 

 De gebruikersvergoeding is veel hoger dan in 2016. Antwoord: Om het eigen vermogen van de vereniging en 

de Stichting beter in balans te krijgen, is er voor gekozen om dit de komende jaren te corrigeren. 
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Vraag: waarom zijn de kosten en de opbrengsten veel hoger in 2017?  

Antwoord: In de kosten van 2017 zijn enkele posten m.b.t. de voorbereidingen van de  

uitbreiding genomen, zoals archeologisch onderzoek, legeskosten gemeente, architect, e.d. 

In de opbrengsten zitten sponsoring, de gala-avond, de extra contributie van 25 euro per lid, e.d. 

Vandaar het hogere bedrag. 

 

De vergadering verleent decharge aan het bestuur en de kascommissie wordt bedankt voor hun werk.  

De kascommissie zal in deze samenstelling volgend jaar de boeken nogmaals controleren. 

 

7. Visie en doelstellingen Recreatief en Prestatief Tennis 

De voorzitter van de Stichting Recreatief en Prestatief Tennis (STREP), Saskia Hilbrants, stelt zichzelf voor en 

presenteert de visie en doelstellingen van STREP de komende jaren.  

 

Naar aanleiding van een rondgang door en met leden van de vereniging, heeft STREP aanbevelingen ter verbetering 

gedaan m.b.t. de vereniging, tennisschool Burgersdijk, de trainers en de samenwerking tussen de tennisschool en 

LTC Naaldwijk. De prioriteiten voor het komende jaar zijn: 

 Jeugdselectiereglement; 

 Tennisschool; 

 Communicatielijnen en processen helder krijgen; 

 sponsoring en financiën.  

 

De presentatie zal op de website worden geplaatst. 

 

8. Uitbreidingsplannen LTC Naaldwijk 

De voorzitter licht de uitbreidingsplannen toe. De plannen bestaan in grote lijnen uit: 

 Uitbreiding van het park met 3 tennisbanen (2x gravel en 1x smashcourt); 

 Uitbreiding en renovatie van het clubhuis; 

 Aanleg van 2 Padelbanen; 

 Verplaatsen van het parkeerterrein en de ingang van het tennispark; 

 Installatie van Ledverlichting. 

 

Er is voor gekozen om alle zaken in één keer op te pakken, omdat 

 er dan maar één keer 'rotzooi' op het park is; 

 het de verwachting is dat door de gunstige economische situatie de kosten verder zullen stijgen; 

 het politieke klimaat nu gunstig is. Hoe is dat over enkele jaren? 

 

De volgende vragen zijn gesteld: 

 Kunnen we met de fiets ook via de weg bij Vollebregt het park af? Antwoord: Nee. 

 Waarom kan er tussen de 4 gravelbanen geen looppad worden aangelegd? Bijvoorbeeld i.p.v. extra looppad 

na de vierde gravelbaan. Antwoord: goede suggestie. Nemen we mee in verdere plannen. 

 Bij tennisclub 's-Gravenzande heeft men nu het verbeterde gravel liggen. Kan men nu langer doorspelen in 

de winter? Antwoord: Ja, in principe kan dat. Dit jaar echter een 'slechte' winter gehad waardoor de 

tennisbanen er daar ook sneller uit lagen. 

 Gaat de tennismuur definitief weg? Antwoord: Ja. 

 Kunnen we de gravelbanen in de winter beter/langer gebruiken door bijv. andere belijning in de winter? 

Antwoord: Goed punt, gaan we naar kijken. 
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 Kunnen er op de aanbouw van het clubhuis zonnepanelen worden geplaatst?  

Antwoord: Ja, dat kan en daar zal binnenkort naar worden gekeken. 

 Komen er nieuwe scoreborden op de banen? Antwoord: Ja. 

 Waarom 6 gravelbanen en niet meer smashcourt banen neerleggen? 

Antwoord: luisterend naar de voorkeuren van de leden vinden we als bestuur, dat we dan  

de juiste verhouding smashcourt-gravel hebben. Gravelbanen gaan ook nog eens langer mee. 

 Hoe zit het met de erfgrens in het verlengde van de tennishal? Kan daar nog een baan worden  

neergelegd. Antwoord: Nee. 

 Wat is plan B? Antwoord: Er is geen plan B. 

 

9. Financiële onderbouwing uitbreidingsplannen 

 De penningmeester van de Stichting tennisclub Naaldwijk, Thomas van der Haak, geeft een toelichting op de 

financiële onderbouwing van de uitbreidingsplannen. Conclusie: Vereniging en Stichting kunnen de investeringen 

dragen en brengen de continuïteit niet in gevaar. Vervolgens legt de voorzitter van de vereniging uit hoe we de 

benodigde gelden d.m.v. leningen denken binnen te halen. 

 Vraag: is er een minimum gesteld aan een lening? Antwoord: Ja, minimaal 500 euro. 

 

10. Besluitvorming uitbreidingsplannen 

Er wordt d.m.v. stembriefjes gestemd. De aanwezige leden (incl. de volmachten) kiezen er voor, dat het bestuur van 

de vereniging een positief advies uitbrengt aan de Stichting tennisclub Naaldwijk m.b.t. de voorgenomen 

uitbreidingsplannen (154 stemmen voor en 11 stemmen tegen). 

  

 De voorzitter legt uit, dat ter voorbereiding op de uitbreidingsplannen, nog veel werk moet worden verzet.  

Denk daarbij aan: 

 controle en begeleiding uitbreidingsplannen; 

 opruimen park en containers; 

 hoe gaan we Padel organiseren, welke leverancier moet we kiezen, etc. 

 hoe verder met Ledverlichting en zonnepanelen? 

 vrijwilligerscoördinatie; 

 nieuwe leden coach; 

 etc. 

        

Meld je aan als je bij één van deze zaken hulp aan wil bieden. Aanmelden kan via bestuur@ltcnaaldwijk of 

secretariaat@ltcnaaldwijk.nl. Vele handen maken licht werk.  

 

11. Bestuursverkiezing 

Gezien de positieve uitslag van de stemming m.b.t. de uitbreiding , blijft de voorzitter de komende 2 jaar aan als 

voorzitter van de Vereniging.  

 

12.  Rondvraag 

       Geen vragen of opmerkingen. 

 

13.  Sluiting 

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


