Besluitenlijst
Datum

Onderwerp

Besluit

29-03-2011

Verdeling bestuursfuncties nav alg.
ledenvergadering

organogram bestuur (zie website)

29-03-2011

Voorstel nieuwe verslaglegging
bestuursvergadering

Verslaglegging bestuursvergadering middels
actie- en besluitenlijst, besluitenlijst na
volgende vergadering op website

29-03-2011

Uitnodiging aanwezigheid
midweekfeest 20 juli

Alleen kraam van Ltc op midweekfeest op 20
juli. Denk aan bemanning.

29-03-2011

Verzoek Ronde Tafel Dames

Ronde Tafel Dames mogen op vrijdagavond
naar keuze in mei 2 banen van 19.30 tot
22.00 uur gebruiken voor een toernooi. Leden
introduceren niet-leden.

29-03-2011

Creëren prominente plaats voor
ereleden.

Er komt een plaats in de hal van de kantine
met een plakkaat waarop de ere-leden staan
vermeld

29-03-2011

Leden vinden het niet prettig om
sleutel en kas van de kantine op
diverse adressen op te halen

Nieuw sleutelplan en kasreglement
kantinediensten wordt gemaakt.

29-03-2011

Reguleren toegang tot park en
kantine.

Afzien van elektronisch sleutelbeheer ivm te
hoge kosten

19-04-2011

Aanmelding lessers en nieuwe leden

Lessers kunnen zich alleen opgeven via de
website en worden automatisch lid van LTC

19-04-2011

Aanspreekpunt STAD en trainer

Taco Homan is vaste aanspreekpunt vanuit
het bestuur.

23-05-2011

Aanschaf nieuwe sleutels kantine

In wacht tot volgend jaar ivm beschikbaar
budget. Op begroting volgend jaar.

23-05-2011

Herinrichting kantine (€ 5000 excl.
Sponsoring)

In wacht tot volgend jaar ivm beschikbaar
budget. Op begroting volgend jaar.

23-05-2011

Teruggave contributie

Gedeeltelijke teruggaaf van contributie ivm
persoonlijke omstandigheden is niet mogelijk,
uitzondering wordt door bestuur bepaald.

23-05-2011

Aanschaf ballenkar tennisleraar

Toestemming tot aanschaf van ballenkar voor
tennisleraar (€ 200,-)

23-05-2011

Aanschaf tractor
accommodatiecommissie

Toestemming tot aanschaf van tractor tbv
accommodatiecommissie.

23-05-2011

Onvoorziene uitgaven

Alle uitgaven afwijkend van de begroting
dienen vooraf goedgekeurd te zijn door de
penningmeester.
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11-07-2011

Organisatie van evenementen:
toernooi, clubkamp., kinderact., etc.

De organisatie van evenementen dient
kostendekkend te zijn of van te voren in de
begroting opgenomen te zijn.

31-08-2011

Samenwerking met tennishal

Samenwerking verbeteren om elkaar te
kunnen versterken.

17-10-2011

vrijwilligersavond

Opnemen in begroting van 2012

17-10-2011

Versterking bestuur

Bert van Uffelen zit in bestuur als
aanspreekpunt accommodatie- en
kantinecommissie.

12-12-2011

Opzegging leden die zich ingezet
hebben voor LTC of door
gezondheidsproblemen.

Voorzitter stuurt bedankbriefje namens het
bestuur.

12-12-2011

Kosten jeugdcompetitie

Voorafgaand aan de voorjaarscompetitie de
kosten innen bij de jeugdleden.

12-12-2011

Aanschaf nieuwe vriezer voor kantine

Bestuur geeft toestemming om vriezer aan te
schaffen bij bekende leverancier.

12-12-2011

Aanschaf nieuwe brandblusser

Bestuur geeft toestemming voor aanschaf
nieuwe brandblusser, daar oude is afgekeurd.

12-12-2011

Protocol organisatie toernooien en
evenementen

Protocol wordt aangenomen en is te lezen op
de website.

23-01-2012

Coniferen baan A/B/C

Nieuwe aanplant coniferen en op termijn
weghalen van de oude haag wordt
goedgekeurd.

23-01-2012

Outfit jeugdcompetitie spelers

Sponsoren en ouders betalen de outfit voor
jeugdspelers die competitie spelen in 2012

23-01-2012

Brievenbus

Bestuur geeft toestemming voor aanschaf van
nieuwe metalen brievenbus voor LTC

23-01-2012

Contributie verhoging 2012

Conform besluit ALV 2011 wordt de
contributie met 3% geïndexeerd.

23-01-2012

Nieuwe cilinders toegangshek

Bestuur geeft toestemming voor de aanschaf
van 4 nieuwe cilinders voor toegangshek en
hal.

23-01-2012

Bezoek future toernooi Zuidwolde

Bestuur geeft toestemming voor onkosten die
gemaakt worden voor bezoek aan future
toernooi door de jeugd te verstrekken.

27-02-2012

Plaatsing nieuwe keukenkastdeuren

Bestuur geeft toestemming voor aanschaf van
nieuwe keukenkastdeurtjes voor keuken in
2013.

Begroting 2013
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27-02-2012

Aanschaf zeecontainer

Bestuur geeft toestemming voor aanschaf van
nieuwe zeecontainer voor opslag materiaal
accommodatiecommissie.

27-02-2012

Plaatsen nieuwe LTC borden

Bestuur geeft accommodatie commissie
opdracht tot plaatsing van nieuwe borden LTC
voor privé parkeerplaats.

26-03-2012

Verbeteren tegelpad

Bestuur geeft accommodatiecommissie
opdracht tot verbetering van de tegelpaden.

26-03-2012

Verven parkeerplaatsen

Bestuur geeft opdracht om parkeerplaatsen te
verven.

03-05-2012

Stopzetten Activity for kids

Project beëindigen omdat kosten meer zijn
dan de baten.

03-05-2012

Verbindingsdeur in hek richting
tennishal

Bestuur geeft opdracht tot het maken van een
doorgang naast de kleedkamer naar de
tennishal.

01-08-2012

Nieuwe waterpomp
beregeningsinstallatie

Bestuur geeft toestemming voor aanschaf
nieuwe pomp.

30-08-2012

Abonnement vakblad groundsman

Bestuur wordt lid van het vakblad groundman
tbv accommodatiecommissie.

25-10-2012

Winst ‘herrie in de kantine’

Bestuur beslist dat winst van ‘herrie in de
kantine’ aan de jeugd wordt besteed.

29-11-2012

Open tennisdagen 2013

LTC neemt niet deel aan open tennisdagen
2013 maar organiseert zelf een opendag.

31-1-2013

Aanspreekpunt voor bestuur
accommodatiecommissie

Peter neemt dit over van Bert.

28-03-2013

Rouwadvertentie bij overlijden LTC-lid

Plaatsen van rouwadvertentie in plaatselijke
krant bij overlijden van LTC lid die een actieve
rol vervuld bij organisatie van LTC. Bestuur
kan hiervan afwijken.

21-5-2013

Vervanging leidingen sproeiistallatie

Bestuur geeft akkoord voor vervanging van
leidingen voor sproeiinstallatie gravelbanen.
De accommodatiecommissie voert dit uit.

23-5-2013

Tenniskidsfunctionaris LTC Steenwijk

Heleen Homan wordt als tijdelijk Tenniskidsfunctionaris aangenomen voor LTC Steenwijk.

27-6-2013

1 kopje koffie competitieteams en
gasten

1 kopje koffie tijdens competitie blijft gratis.
De kosten zijn opgenomen in het inschrijfgeld.

26-11-2013

VTL cursus voor Bert en Renate v.
Uffelen.

Bestuur geeft toestemming voor betaling
cursusgeld (€ 50,-).

e

e

3

e

26-11-2013

Aanschaf 2 hands computers LTC

Bestuur geeft toestemming voor aanschaf 2
PC’s voor gebruik toernooien en competitie.
Kosten € 100,-

04-02-2014

Contactpersoon LTC-RCS

Bert van Uffelen wordt contactpersoon vanuit
het bestuur.

04-02-2014

Ledenadministratie

Jeannette Knol gaat per 1 jan. 2014 de
ledenadministratie beheren

04-02-214

VCL

Marleen Schepen en Margot Kleibert doen de
VCL cursus bij de KNLTB en gaan als VCL
LTC werken per 1 jan. 2014

04-02-2014

Opbrengst clubactie Formido

De opbrengst van € 437,- wordt besteed aan
de inrichting van de kantine.

04-02-2014

Begroting Accommodatie com. 2014

de ingediende begroting wordt excl de
zeecontainer volledig goedgekeurd door het
bestuur.

25-02-2014

Subsidie jeugd LTC

Prijzen/kosten van subsidie lessen LTC jeugd
blijft gehandhaafd op zelfde niveau 2013.

25-02-2014

Budget van max. € 500,- voor
jeugdactiviteiten in 2014.

Bestuur geeft hier toestemming voor.

25-02-2014

Nieuwe TV in kantine

Bestuur geeft toestemming voor aanschaf
nieuwe TV in kantine tbv sportkanaal.

13-05-2014

Aanschaf buitenmeubilair

Bestuur geeft toestemming voor aanschaf
buitenmeubilair 8 tafels/60 stoelen.

13-05-2014

Deelname grote clubactie 2014

Bestuur geeft toestemming voor deelneming
aan de grote clubactie. Opbrengst bestemd
voor inrichting kantine en jeugdact.

26-08-2014

Kantine commissie

Bestuur start beleidsgroep (Taco en Peter
vanuit bestuur + alg. lid en lid KC) voor
nieuwe opzet KC ivm inkomstengarantie.
Planning: Gereed voor april 2015.

26-08-2014

Contactpersoon KC vanuit bestuur

Taco neemt aansturing KC over van Bert.

02-02-2015

Rekening FTO jeugdcompetitie ‘14

Inschrijfgeld wordt betaald uit opbrengst grote
clubactie.

02-02-2015

Samenwerking STAD

Samenwerking met STAD wordt stopgezet
per 1 april 2015

02-02-2015

Contract tennisleraar Erik Dallinga

Per 1 april gaat LTC in zee met Erik Dallinga
als ZZP’er tennisleraar.
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02-03-2015

Gratis kopje koffie bij competitie
vervalt.

Er dient betaald te worden voor elke
consumptie.

13-04-2015

Aanschaf netten voor jeugdcomp.

Bestuur geeft toestemming voor de aanschaf
van 2 netten t.b.v. de jeugdcompetitie.

01-05-2015

Regelen sleutel kantine voor
aanvoerder enig thuisspelend
competitieteam .

Als er 1 competitieteam thuis speelt in het
weekend dient aanvoerder over een sleutel
van de kantine te beschikken.

01-05-2015

Beheer JIBA

Harry Vos gaat JIBA beheren.

02-06-2015

Taken bestuursleden

Nieuwe taken (aanspreekpunten) worden
aangenomen door bestuur (zie hal kantine)

07-09-2015

Taken bestuursleden

Birgitta: jeugdcommissie
Edwin: kantinecommissie
Taco: toernooicommissie

07-09-2015

Shirts jeugdcompetitie spelers

Shirts met opdruk van 4 sponsoren voor 3 jaar
voor de jeugdcompetitiespelers wordt
goedgekeurd

02-11-2015

Ander soort lidmaatschap

Bestuur besluit dat alleen lidmaatschap voor
een jaar mogelijk is.

07-12-2015

Aanpassen meterkast

Bestuur geeft toestemming voor aanpassing
van de meterkast om lichtuitval tegen te gaan.

07-12-2015

Aanschaf AED

Bestuur besluit zelf geen AED aan te schaffen
maar een verwijzing naar de buren RCS te
maken en een sleutel van het zijhek in een
kastje in de hal van de kantine te hangen.

01-02-2016

Aanpassen baan 7 tot talud.

Bestuur geeft accommodatie commissie
opdracht plan uit te werken voor talud op de
plaats van baan 7. Kosten dienen zo laag
mogelijk te zijn.

11-05-2016

Reparatie dakbedekking kleedkamers

Bestuur geeft opdracht tot vervanging
dakrandbedekking kleedkamers.

04-07-2016

Nieuw bestuurslid

Marc Nuyten wordt verwelkomd als algemeen
bestuurslid

04-10-2016

Bijdrage AED Tuk

Bestuur beslist dat LTC bijdraagt in de kosten
van onderhoud van AED app. In Tuk. 84 euro
per jaar.

04-10-2016

Verhoging borg sleutel park

Bestuur verhoogt de borg voor de sleutel van
het park tot de kostprijs van 15 euro, met
ingang van 1 jan.’17.
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01-11-2016

Nieuwe competitievormen

Het bestuur besluit de regel compact spelen
niet in te voeren bij de senioren competitie.

07-02-2017

Competitie bijdrage rood/oranje/groen

Het bestuur besluit dat de rood/oranje/groen
jeugd geen competitie bijdrage hoeft te
betalen, omdat dit bij de contributie inzit en de
ballen van de tennisleraar worden gebruikt.

07-03-2017

Competitie bijdrage geel

Het bestuur besluit dat alle deelnemers aan
de geel competitie. € 10 bijdragen.

07-03-2017

Geen worldtour op 1 paasdag en
tijdens Steenwijkerlandtoernooi

Het bestuur besluit dat de jeugd van LTC
Steenwijk niet deelneemt aan de Worldtour op
16 april ’17 en 18 juni ‘17

06-07-2017

Aanschaf online boekhoudprogramma
e-boekhouden.nl

Het bestuur besluit om voor de
penningmeester dit programma aan te
schaffen.

30-08-2017

Nieuwe ledenadministrateur

De ledenadministratie wordt van Jeannette
Knol overgenomen door Heleen Homan per
sept.’17. Bestuur geeft goedkeuring.

30-08-2017

Nieuwe penningmeester

Het Penningmeesterschap wordt van
Maureen Damhuis overgenomen door Arie
Kamperman.

06-11-2017

Aanschaf KNLTB club pakket voor
ledenadministratie + 1 euro variant.

Het bestuur besluit om het Knltb Club pakket
met 1 euro variant (incasso contributie) tbv
ledenadministratie aan te schaffen.

e

PC leden wordt opgezegd en de contributie
wordt min. met 1 euro verhoogd in 2018
12-12-2017

Aanspreekpunt KC vanuit bestuur

Arie Kamperman neemt de aansturing van de
KC over van Edwin Boonstra.

12-12-2017

Investeringen

Het bestuur besluit om voorlopig geen grote
investeringen meer te doen i.v.m. financiële
positie en daling ledental.
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