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ALV 3 april 2017

Agenda:

1. Opening en mededelingen
2. Notulen ALV d.d. 7 december 2015
3. Jaarverslag bestuur
4. Jaarverslagen commissies
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Financieel Verslag
7. Begroting 2017
8. Benoeming kascontrolecommissie
9. Bestuursverkiezing
10.Ter informatie: Aanvraag verlenging recht van
Opstal LTV Breukelen
11.Ter voorstel: Prijsverhoging koffie, thee en
limonade
12.Rondvraag
13.Sluiting

1. Opening en mededelingen
• Zijn er genoeg (10% stemgerechtigde)
leden aanwezig beste secretaris?

2. Notulen ALV 2015
• Vaststelling (met dank aan de secretaris!!)

3. Jaarverslag Bestuur (1)
1.Het ledenaantal was op 1 oktober

2014: 269 junior, 544 senior en 59 steunleden (872)
2015: 280 junior, 569 senior en 60 steunleden (909)
2016: 254 junior, 549 senior en 48 steunleden (851)
Actuele stand:
2017: 232 junior, 537 senior en 51 steunleden (820)

3. Jaarverslag Bestuur (2)
2. Vanaf de start van het seizoen tot en met de
zomervakantie was van alles te doen: competitie, Ladder,
Toss voor de jeugd en senioren, trainingen, de diverse
toernooien en enkele overige activiteiten. Deze gezellige
drukte is kenmerkend voor onze club; een grote groep
enthousiaste deelnemers waarbij sportiviteit en
gezelligheid de leden samenbrengt. Het Open jeugd
toernooi Breukelen heeft gelukkig weer plaats kunnen
vinden. Dit was weer een zeer geslaagd toernooi, met
101deelnemeres, met 126 onderdelen en als goed doel
Make a Wish Nederland. Hiervoor is een bedrag van 650
euro opgehaald.

3. Jaarverslag Bestuur (3)
3.Tennislessen opnieuw volledig volgeboekt. Veel
betrokkenheid van tennisschool CTO bij verschillende
evenementen! Een van deze evenementen die samen met
CTO is gedaan was het ABNAMRO evenement.
4. Statutenwijziging; Statuten van LTV zijn vernieuwd
waarbij is aangesloten bij de vereisten vanuit de KNLTB.
Daarnaast zijn de statuten gewijzigd naar aanleiding van de
beslissing in de ALV eind 2014 met betrekking tot het
aannemen van natuurlijke personen door het bestuur.

3. Jaarverslag Bestuur (4)
5. De vele vrijwilligers hebben dit jaar weer met een
enthousiaste inzet de vele activiteiten georganiseerd. Ook
dit jaar zijn ze door het bestuur uitgenodigd voor de AFAS
Tennisclassics Finale dag van 27 november. Uiteindelijk
zijn we met 30 vrijwilligers, jong en oud met de bus naar
Apeldoorn gegaan. Helaas waren er veel afzeggingen.
Vanwege de afzeggingen hebben we een enquête gehouden
onder de vrijwilligers met betrekking tot vrijwilligers dag.
De meeste voorkeur is voor een toernooi op het park, dit
zullen we volgend jaar weer organiseren.

3. Jaarverslag Bestuur (5)
6. Het bestuur is in gesprek geweest met verschillende
instanties, waaronder:
KNLTB; regelmatig contact over algemene zaken
Gemeente Stichtse Vecht: voorlichting, verzelfstandiging,
ideeën over verhuizing
Sportraad: samenwerking, ontwikkelingen binnen sport.

3. Jaarverslag Bestuur (6)
7. Het bestuur heeft voor komend seizoen de volgende
aandachtspunten:
Invoering van de KNLTB Clubapp
Akkoord met de gemeente Stichtse Vecht over verlenging
van recht van opstal van het Tennispark
Benoemen van een nieuwe voorzitter CWT
Grotere aanpassingen op tennispark; Tennismuur,
betegeling Noordkant. Dit is afhankelijk van de beslissing
van de gemeente over verlenging recht van opstal

4. CWT Competitie
2016 2016
(1)
Competitie
• Voorjaar 2016:
– 40 senioren- en ‘gele’ jeugdteams,
– 5 kampioenen
– veel teams uitgeloot voor de vrijdagavond. Zaterdag
en zondag volledige bezetting.
• Najaar 2016 (minder banen door blaashal):
– 26 senioren- en ‘gele’ jeugdteams,
– 4 kampioenen
– veel teams uitgeloot voor de vrijdagavond. Zaterdag
en zondag volledige bezetting.

4. Competitie 2016 (2)

• Voorjaar 2016:
– 40 senioren- en ‘gele’ jeugdteams,
– 5 kampioenen
– veel teams uitgeloot voor de vrijdagavond. Zaterdag en
zondag volledige bezetting.

• Najaar 2016 (minder banen door blaashal):
– 26 senioren- en ‘gele’ jeugdteams,
– 4 kampioenen
– veel teams uitgeloot voor de vrijdagavond. Zaterdag en
zondag volledige bezetting.

4. Voorjaarscompetitie 2017 (3)
• Enquête Compact spelen
• Loting op vrijdag:
– 6 teams uitgeloot, waarvan 3 heringedeeld op
zaterdag

•
•
•
•

34 reguliere teams ingeschreven
6 teams jeugd groen
1 team jeugd rood
5 teams jeugd oranje

4. Compact spelen 2017 (4)
• Pilot op zondag thuis
– Deuce winnend punt
– 3e set wedstrijd tiebreak

• Dinsdag; vrijdag en zaterdag spelen reguliere
competitie.
– Dinsdag: lage respons
– Vrijdag: geen extra tijdwinst
– Zaterdag: geen volle bezetting; 50/50 respons

4. Clubkampioenschappen
Senioren 2016 - 2017 (5)
• 2016:
– 2 weken aaneen,
– 225 deelnemers,
– meer dan 300 wedstrijden

• 2017:
–
–
–
–

wederom 2 weken aaneen,
week 35+36 = 26 augustus t/m 10 september,
extra handjes zeer gewenst!
graag tot dan!

4. Faciliteiten Baancommissie (1)
(Leo Augustin)

Terugkijkend
Voor het eerst in 2016 een eindejaarsfeest georganiseerd.
Dit is met veel enthousiasme ontvangen. Ook dit jaar staat
het feest weer op de agenda. De commissie zal het
wederom met veel passie organiseren.

Het terras aan de zijkant van het paviljoen is dichtgemaakt,
er staat een lounge bank en een verwarming hangt er
boven.

4. Faciliteiten Paviljoencommissie(2)
Investeringen
De koelkast onder de bar is vervangen.
Via Douwe Egberts werd een nieuw koffie-apparaat
aangeschaft, na eerst te zijn getest door de leden.
Na veel problemen met internet zijn we afgelopen winter
overgestapt naar een andere leverancier die ons internet,
televisie en telefoon aanbiedt tegen een goedkopere prijs en
een betere kwaliteit. Op ons park kan iedereen gebruik
maken van open WIFI zonder inlogcode.

4. Faciliteiten Paviljoencommissie(3)
Paviljoencommissie
De afgelopen jaren heeft Hans Snelders de afstorting van het
contante geld gedaan, dit wordt het komende voorjaar
overgedragen aan Kathleen Neijenhuis.
Hans zal vanaf dit seizoen een aantal taken van Leo
overnemen.
De paviljoencommissie bestaat momenteel uit 8 leden.
Binnenkort zal de lijst met namen achter de bar opgehangen
worden.
Bardienstplanning valt onder faciliteitenbeheer en is sinds
begin maart beschikbaar. Er zijn nog aardig wat open
plekken.

4. Faciliteiten Paviljoencommissie(4)
Prijsverhogingen
Voorstel in deze vergadering is de prijzen van een aantal
artikelen te verhogen. Doordat de prijzen van de leveranciers
verhoogd zijn, is het noodzakelijk dit ook door te berekenen
in de verkoopprijzen.
Frisdrank van 1,00 naar 1,20
Cappuccino van 1,30 naar 1,50
Koffie van 1,20 naar 1,40
Thee van 0,80 naar 1,00
Graag krijgen wij akkoord voor deze prijsverhoging.

4. Sponsorcommissie
(Jorgen Moonen, Michel van der Breggen)
Jaarverslag seizoen 2016 sponsorcommissie LTV Breukelen
De commissie heeft afgelopen jaar de volgende zaken
gerealiseerd:
nieuwe evenementsponsoren:
TennisToko - sponsoring in natura door aanwezigheid Camper
met tennismateriaal en tennisbespanning tijdens diverse
toernooien
Diverse lokale Fysiopraktijktijken die tijdens diverse toernooien
gratis fysio aan de deelnemers hebben aangeboden
Kaaswinkel Alexanderhoeve - sponsoring in natura van diverse
evenementen
CTO - organisatie van tactische avond in maart 2017

4. Sponsorcommissie (2)
nieuwe bordsponsoren:
Callistas
Opzeggingen in 2016
2 bordsponsoren
Totale sponsor inkomsten zijn ongeveer € 11.750,-- en
blijven voor 2017 naar verwachting gelijk.
Daarnaast heeft de sponsorcommissie actief meegewerkt
aan de organisatie van het slotfeest in november 2016.

4. Jeugdcommissie
(Marcel Roovers/Ivo Kalthoff)

Terugkijkend;
• Inleiding
• Met tevredenheid kijken we als jeugdcommissie terug
op afgelopen jaar/tennisseizoen. LTV Breukelen is een
bloeiende vereniging en zeker niet in de laatste plaats
door de enthousiaste jeugd. Jeugd die niet alleen op de
baan actief is maar ook laat zien dat ze bij activiteiten
op de club een bijdrage wil leveren.

4. Jeugdcommissie (2)
• Clubkampioenschappen
• De jeugd Club Kampioenschappen waren ook in 2016
de belangrijkste reden voor de jeugdspelers om de
laatste week van de schoolvakantie weer tijdig in
Breukelen terug te zijn.
• De JcK commissie, bestaande uit enthousiaste Senior
leden en jeugdspelers, werkt een week keihard om van
dit toernooi HET hoogtepunt van het jaar te maken.
Mooi tennis, emoties, plezier, afgesloten met een
geweldig waterspektakel en spetterende finales op
zaterdag.

4. Jeugdcommissie (3)
• VechtStreekTournooi
• Het team dat onze club mag vertegenwoordigen wordt
gevormd door de winnaars van de
clubkampioenschappen, aangevuld met spelers die door
CTO worden voorgedragen. Zo kon ook dit jaar weer
een prima delegatie worden afgevaardigd. Na vorig jaar
de eerste plaats net gemist te hebben wisten onze
spelers dit jaar de felbegeerde beker weer mee naar
Breukelen te nemen.
• Een prestatie om meer dan trots op te zijn.

4. Jeugdcommissie (4)
• CTO
• De belangrijkste partner voor de jeugdcommissie is
CTO, onze tennisschool. CTO, met voor ons Jeroen
Wichers als eerste aanspreekpunt, is een onmisbare
schakel om jeugdspelers met plezier het tennissen te
leren en, daar waar mogelijk, doorstroming te
bevorderen.
• De trainers van CTO kennen alle spelers en zijn
daarom goed in staat indeling van trainingen te maken
alsmede competitie teams te formeren.

4. Jeugdcommissie (5)
• Dit alles in afstemming met de JC en conform het door
de club bepaalde beleid. Er is sprake van wederzijds
vertrouwen en wij kijken terug op een goede
samenwerking.
In het kader van continue verbeteren gaan CTO en JC
het komende seizoen onze samenwerking verder
intensiveren door integrale planning van LTVB
evenementen en CTO regio-evenementen.

4. Jeugdcommissie (6)
• Competitie
• Voor de jongste jeugd is er door de KNLTB een zeer
aantrekkelijke competitie ontwikkeld; Tenniskids
Worldtour. Eén keer per maand is het op de club een
drukte van jewelste. Op diverse niveaus (rood, Oranje)
doen de kinderen ervaring op met wedstrijdtennis.
Begeleiding tijdens deze dagen is zeer intensief (uitleg,
tellen etc) en is nu voor het grootste deel afhankelijk
van inzet JC leden.
Voor komend seizoen zal nadrukkelijker een beroep
gedaan worden op ouders of oudere jeugd.
• Op een natuurlijk moment stromen de kinderen door

4. Jeugdcommissie (7)
• naar groene competitie: een min of meer reguliere competitie
op heel speelveld met (beperkt) aangepaste spelregels en
speciale (groene) ballen.
• In de regulieren (gele) competitie wordt ingedeeld op basis van
niveau waarbij we spelers maximale uitdaging proberen te
geven. Dit is elk jaar weer hele puzzel. Afgelopen jaar hebben
we meerdere teams mogen huldigen maar voor de JC is
spelplezier voor iedereen het belangrijkste uitgangspunt.
• Over indeling wordt intensief overleg gevoerd met CTO die
indeling maakt. Samen bewaken we optimale doorstroming op
basis van leeftijd en niveau. Komend jaar stroomt aantal
spelers door naar de Senioren competitie. Het was een lastige
afweging om tot dit besluit te komen maar leeftijdsopbouw en
niveau spelers hebben hierbij doorslag gegeven.

4. Jeugdcommissie (8)
Vooruitkijkend;
• Hoewel wij prima aanwas zien van jongste jeugd
dreigt op latere leeftijd (14+) verlies van jeugdleden
vanwege school, andere sporten/interesses of dat ze
qua niveau achterblijven bij leeftijdsgenoten en dan
minder gebruik maken van de geboden faciliteiten.
• Doelstelling van de JC is om het breedte tennis meer
gestalte te gaan geven om te bewerkstelligen dat alle
jeugdspelers – ongeachte niveau- aan onze club
verbonden blijven. Natuurlijk zijn de JcK en OJTB
belangrijke toernooien om jeugdleden te binden maar
dit kan uitstroom niet verhinderen.

4. Jeugdcommissie (9)
• Samen met CTO zijn er een aantal initiatieven opgezet om
jeugdleden langer aan ons te binden. Zo gaan er
maandelijks clinics georganiseerd worden (patat tennis) en
worden er ladder competities opgezet, zowel voor jongste
als oudere jeugd (piramidetennis).
• De JC probeert maximale aansluiting te vinden bij de
jeugd en heeft daarom besloten jeugdleden als volwaardig
lid op te nemen in onze commissie. Als eerste hebben wij
Lisa Vroone mogen verwelkomen.
• Wij zien uit naar komend seizoen!
• Breukelen, maart 2017
• Marcel Roovers, Patricia Driessen, Oscar Baghuis,
• Marlene Stenvert, Lisa Vroone, Ivo Kalthoff

5. Verslag Kas controle commissie

6/7.Jaarverslag LTV Breukelen
(Ineke van Niele)

Financiën

Wintercompetitie Blaashal
In het vroege voorjaar 2016 werden de plannen gesmeed een
wintercompetitie op zondagmiddag in de blaashal op te zetten.
Hiermee hoopten we ook in de wintermaanden meer drukte op het
park te krijgen. Na een akkoord van het Bestuur zagen Saskia
Paulich en Ineke Augustin hun geestenkindje werkelijkheid
worden.
In november werd met veel enthousiasme gestart met 3 poules
van 8 koppels GD. De strijd om de 1e plaats begon.
Op de afsluitende finaledag stond, behalve de prijzen voor de
poulewinnaars, ook na afloop een buffet klaar.
Het was een gezellig afsluiting van de competitie.

Wintercompetitie Blaashal
Natuurlijk hopen we komende winter op meer inschrijvingen,
zodat echt om de week gespeeld kan worden.
Wij zijn nog aan het kijken of ook DD en HD koppels kunnen
meedoen.
Houd de website in de gaten wanneer ingeschreven kan
worden.
De kosten zijn 40 euro pp.
Compliment aan Saskia die op de speelzondagen de bardienst
voor haar rekening heeft genomen, omdat de bardiensten nog
niet in de planning waren meegenomen. In de nieuwe
planning is de middag open gezet voor inschrijving bardienst.

8. Benoeming Kascontrole
commissie
De huidige kascommissie blijft nog 1 jaar actief.

9. Bestuursverkiezing
Naam

Functie

Aantreden

Aftreden

Ruud Davids Paumen
Jean-Paul

Voorzitter

Jan. 2014

Dec. 2016

Irma de Vries

Secretaris

Dec. 2015

Ineke van Niele

Penningmeester

Dec. 2015

Dec. 2018

Paul Suitela
Marcel
Roovers

Lid (Jeugd)

Dec. 2012

Dec. 2016

Johan Krouwel
Herman
Petter

Lid (CWT)

Jan. 2014

Dec. 2016

Leo Augustin

Lid (Faciliteiten)

Dec. 2015

Michiel Baars

Dec 2014
Dec.

2018

Dec 2012

Dec. 2018

Dec. 2015

Aftredend en verkiesbaar:
Wichert Lammers
Dec 2014
• Marcel Roovers, Algemeen Lid (voorzitter Jeugdcommissie)
• Jean-Paul Paumen (voorzitter)
Aftredend en niet-verkiesbaar:
• Herman Petter

10. Ter Informatie
Aanvraag verlenging recht van Opstal LTV
Breukelen
• Aanvraag gedaan voor 5 jaar

12. Rondvraag

13. Sluiting

Bedankt voor je komst
&
Een mooi en sportief jaar

