Notulen Algemene Ledenvergadering LTV Breukelen van 7 december 2015
Aanwezig: 57 stemgerechtigde leden.
Afwezig met bericht van kennisgeving: Peter Sieben, Nelly van den Kerkhof, Elma van der Leest,
Willemijn Koning, Sil en Cocky Stoker, Leo Koning, Leontien de Heus.
1. Opening en mededelingen
De voorzitter Jean/Paul Paumen opent om 20.00 uur de vergadering. Er zijn voldoende (10% van
stemgerechtigde) leden aanwezig! Hij heet iedereen van harte welkom.
2. Notulen ledenvergadering dd. 15 dec 2014
De notulen worden door de vergadering vastgesteld en goedgekeurd.
3. KNLTB rapportage en uitkomst enquête
KNLTB rapport wordt door Jean-Paul uitgelegd. Het stabiele aantal leden is iets waar we trots op
kunnen zijn.
Uitkomst enquête:
Enorme verbetering rondom de lessen. Banen, bar en toernooien blijven hoog scoren. Baancapaciteit,
leskosten en contributie scoren voldoende. Marcel meldt dat er een speciaal tarief is voor de
jeugdleden om in de hal te spelen. Concrete aandachtspunten zullen door het bestuur worden
meegenomen.
4. Jaarverslag Bestuur (Jean-Paul Paumen)
Jean-Paul geeft een terugblik.
CTO heeft veel inschrijvingen en geeft energiek les.
Er is veel contact met omliggende verenigingen, ook door CTO. Met LTC Loenen zijn afspraken
gemaakt om tijdens regen banen uit te wisselen. Door CWT is er gesproken om tijdens competitie banen
in Loenen of Maarssen te gebruiken, helaas is dit niet gelukt, door drukte op de verenigingen zelf.
Contacten met Gemeente, tennisverenigingen Stichtse Vecht en KNLTB zullen we actief onderhouden.
5 Jaarverslagen commissies
CWT (Herman Petter)
Belangrijke aandachtspunt is de vrijdagavond competitie, zowel in het voor-als najaar! LTC Loenen
benaderd voor de vrijdag, maar die zaten zelf vol. Op vrijdag zijn 5 teams uitgeloot, dit komt o.a. doordat
en er in het voorjaar 2 banen minder zijn door trainingslessen en in het najaar door de blaashal.
Marco van de Kant vraagt naar de nieuwe regels van de KNLTB. Herman meldt dat deze voor dit jaar
niet zijn doorgegaan.
Ivo Kalthoff vraagt of de banen van Neijenrode een optie zijn? Dit is niet echt een optie, deze zijn oud
en van gravel.
Voor de clubkampioenschappen 2015 hebben we een nieuwe sponsor: Klopper Aannemers

Faciliteiten (Michiel Baars)
De drainage van de velden moet beter in de gaten worden gehouden. De communicatie met de
gemeente omtrent deze zaken moet verbeterd worden.
Er worden vrijwilligers voor de baancommissie gezocht, het park ligt er nu mooi bij, maar dat willen
we ook zo houden. Sacha zegt dat er bij andere verenigingen ook parkdienst ipv bardienst worden
gedraaid. Is dit een mogelijkheid voor onze vereniging? Michiel zegt dat we nu al problemen hebben
met het vullen van de bardiensten. Voor nu zeker geen optie, misschien voor in de toekomst!
Vooruitkijkend, de barplanning zal naar omzet worden ingevuld, hierdoor zullen de diensten van 12
tot half 4 uit het schema gehaald worden.
De bardienst zal na 23.00 uur door de competitie teams worden overgenomen.
Nieuwe coördinator Faciliteiten (L. Augustin)
Vrijwilligers gezocht (max. 2 uur per week) Judith vraagt wat de taak van deze vrijwilligers is? Dit zal
bestaan uit inkopen doen voor competitie dagen (broodjes, kaas ed), snoep zakjes vullen voor de
verkoop, competitie schotels maken enz.
Ivo Kalthoff vraagt of een minibaan een optie is? Het bestuur heeft het hierover gehad, maar de kosten
zijn momenteel te hoog om dit te realiseren.

Sponsorcommissie (Wichert Lammers)
Als vervanger van de sponsor ING, zijn voor de clubkampioenschappen sr Klopper Aannemers
en voor het Open Toernooi sr Argus Etiketten gekomen!
Verder zijn we op zoek naar nieuwe bord sponsoren, als men nog bedrijven weet dan horen we dat
graag. Helaas hebben 2 bordsponsoren, ipv van 3 zoals op de sheet vermeld, opgezegd.
Een enquête onder de leden van 50, wat te doen dit jaar voor de club, heeft geen specifiek doel
opgeleverd. Het geld blijft nu staan voor een groter doel.
Wichert stopt nu echt met de sponsor commissie, niet omdat hij het niet leuk vindt, maar omdat er
nieuw bloed moet komen voor nieuwe ideeën. Hij is bezig met 2 nieuwe kandidaten, en hoopt dat daar
een nieuwe commissie uit voort komt.
Tijdens de finale dag van het Open Toernooi is het idee om de sponsoren hiervoor uit te nodigen.
Jeugd (Marcel Roovers)
Marcel heeft een filmpje gemaakt met een terugblik van de Jeugd evenementen.
De JC kijkt terug op een leuke periode van een fantastisch seizoen.
Speerpunt voor 2016: ondersteuning van de breedte sport.
Voor de Jeugd Toss zal nieuw leven ingeblazen moeten worden, of een vervangend evenement komen.
Het generatie toernooi kon helaas door het mooie weer (te heet!) geen doorgang vinden.
Tenniskids is goed opgepakt, ook in samenwerking met de ouders. Een groot plus is dat dit voor alle
leeftijden geldt. Ook het diploma tennis is opgepakt, dan weten de kinderen op welk niveau ze spelen.
De jeugd instroom van rood moet geoptimaliseerd worden. Hier zou een promotie/welkoms pakket
voor kunnen komen, en de informatie moet verbeterd worden.
6. Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie, Wim van Weerdenburg en Judith van Ommeren hebben de financiële
bescheiden van de penningmeester doorgenomen. De commissie verzoekt de leden de penningmeester
te déchargeren voor het gevoerde beheer en de exploitatierekening goed te keuren. De vergadering gaat
hiermee akkoord.
7 en 8. Financieel verslag en begroting 2014/2015
Paul Suitela geeft toelichting op de balans en de Winst&Verliesrekening. De vrijval afkoop
bardiensten van het afgelopen jaar is meegenomen als baat. Dit bedrag was 4.350 euro, waarvan 1890
euro is gebruikt voor invallers.
De begroting 2014/2015 wordt vervolgens door de ALV vastgesteld en goedgekeurd.
9. Benoeming kascontrolecommissie
Bas Neijenhuis en Dammes van der Weijden zullen volgend jaar de financiën controleren. Wim van
Weerdenburg zal het overdragen.
10. Ter voorstel: Statutenwijziging
Aanleiding: in verband met de bevoegdheden bestuur, tot het aannemen van personeel wordt besloten
dat de bevoegdheid bij de ALV komt te liggen en niet bij het bestuur. Dit is voorgelegd aan de KNLTB,
artikel 10 is hiervoor gewijzigd. Verder zijn er wat artikelen tekstueel aangepast.
Volgend jaar zal er een verlengd boekjaar zijn, ib=n verband met de statuten wijziging. Hierdoor zal de
ALV voor 31 maart 2017 gehouden worden.
De stemming wijziging statuten wordt vervolgens door de ALV vastgesteld en goedgekeurd.
11 Ter informatie: Overleg Gemeente: 1.Verzelfstandiging 2. Herindeling Sportpark Broekdijk Oost
1. Jean-Paul, over de verzelfstandiging van de vereniging is momenteel niets concreets over te
melden. Joost vraagt of we willen of moeten verzelfstandigen. Jean-Paul zegt dat dit moet
gebeuren.
2. Herindeling sportpark Broekdijk Oost. We zijn samen met FC Breukelen en de Gemeente rond
de tafel gaan zitten om dit te bespreken. FC Breukelen wil terug van 4 naar 3 velden, maar dan
alleen kunstgras. Op het 4e veld zou het nieuwe tennisveld aangelegd kunnen worden. Jean-Paul
stond hier wel voor open. Qua afmeting kan op een voetbalveld, de 9 tennisvelden incl. een
kantine geplaatst worden. Er wordt verder nog geen ruchtbaarheid aan gegeven, we delen het

nu wel in deze vergadering om geruchten te voorkomen. Als we verhuizen naar Broekdijk Oost,
willen we zeken een eigen identiteit houden en dus ook een eigen kantine.
De gemeente is nu aan het kijken naar het financiële plaatje, dit is nog niet teruggekoppeld. Dit
gesprek heeft in september plaat gevonden. Daarna is er geen contact meer geweest met de
gemeente of met FC Breukelen. Jean-Paul wil voorstellen, dat als dit concreet wordt, we dan
een ‘denktank’ vanuit de vereniging opstellen die kan aansluiten bij de overleggen.
Bert de Warle denkt dat dit niet op een voetbalveld gaat passen. Jean-Paul, als dat niet kan dan
is dit plan geen optie! Waarschijnlijk zal dit over 3 tot 5 jaar gaan spelen.
Sacha, de levensduur van de banen is 10 tot 12 jaar. Jean-Paul, meldt dat de KNLTB een banen
scan gaat uitvoeren, om naar de staat van de banen te kijken. Ook omdat de banen 1 tot 3
waarschijnlijk meer slijtage hebben door de blaashal. Martien meldt dat hij bij een bespreking
FC Breukelen was, ook daar willen ze eerst kijken hoe het gaat lopen. Voorlopig zullen ze daar
geen investeringen doen. Erna vraagt of we hier wat actiever achteraan moeten gaan richting de
gemeente. Jean-Paul vindt dat ze daar wel gelijk in heeft, met de afwachtende houding kunnen
we ook geen investeringen doen.
Bert de Warle vindt dat we juridische hulp moeten inschakelen. Jean-Paul, dat zullen we zeker
doen als dit nodig is. De KNLTB heeft ook hun hulp aangeboden.
Als er al mensen zijn die mee willen denken, dan graag een bericht naar Jean-Paul.
Dit alles is nog een publiek geheim, laten we dit nog even zo houden.
12 Bestuursverkiezing
Wichert Lammers (Sponsor), Cees van der Leest (secretaris), Paul Suitela (Penningmeester) en Michiel
Baars (Faciliteiten) treden af. Voor Cees van der Leest wordt Irma de Vries verkozen. Voor Paul Suitela
wordt Ineke van Niele verkozen. Voor Michiel Baars wordt Leo Augustin verkozen. Voor de opvolging
van Wichert Lammers lopen nog ondehandelingen.
13. Rondvraag.
Bert: wordt de overkapping nog gerepareerd? Jean-Paul meldt dat de opdracht al is gegeven.
14. Sluiting
De voorzitter sluit om 22.13 uur de vergadering. Iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid en bijdrage.

Breukelen, 7 december 2015
Jean-Paul Paumen
Voorzitter LTVB

Irma de Vries
Secretaris LTVB

