UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE
LEDENVERGADERING 2018
Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de 95ste Algemene ledenvergadering van de Lawn
Tennis Club Steenwijk die zal worden gehouden op:

Datum:
Aanvang:
Plaats:

Dinsdag 17 april 2018
20.00 uur
Clubgebouw, Pasmanweg 10 te Tuk

Wij stellen u de volgende agenda voor:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen voorzitter
3. Vaststelling verslag ALV 24 mei 2017
4. Jaarverslag 2017
5. Het financieel verslag 2017. Het verslag kun je van tevoren toegestuurd krijgen
indien, wanneer je een mail stuurt naar penningmeester@ltcsteenwijk.nl Ook ligt
het verslag een half uur voor de vergadering ter inzage in het clubgebouw.
6. a. Het verslag van de kascommissie
b. De benoeming van nieuwe leden kascommissie
7. Begroting 2018
8. Afscheid aftredende commissieleden en benoeming nieuwe commissieleden:
Aftredende commissie- en bestuursleden
 Maureen Damhuis, Penningmeester
 Jeannette Knol, Ledenadministratie
 Michel Smit en Heleen Homan, Jeugdcommissie
 Peter Wessels, Kantinecommissie (Peter blijft wel beschikbaar voor
hulpvragen vanuit de Kantinecommissie)
Toetredende commissie- en bestuursleden
 Arie Kamperman, Penningmeester
 Heleen Homan, Ledenadministratie
 Maureen Damhuis, Fenna Brassien, Debby Cornelissen, Marieke ten
Hoeve en Lucia Oetsen, Jeugdcommissie
9. Rondvraag en sluiting
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Verslag Algemene Ledenvergadering LTC Steenwijk 24 mei 2017
16 leden waren aanwezig in het clubgebouw van LTC voor de 94 ste ALV.
1 Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen hartelijk
welkom. Omdat er geen voorstellen tot wijziging van de agenda zijn binnengekomen
wordt de voorgestelde agenda vastgesteld.
2 Mededelingen
 De voorzitter deelt mee dat het bestuur aangevuld is met bestuurslid Marc Nuyten.
Marc gaat zich bezighouden met het ondersteunen van het bestuur bij planvorming
rondom grote onderhoudsprojecten voor het vastgoed, de banen en het terrein.
 Het bestuur heeft maatregelen genomen om de kostenposten te verlagen (o.a.
andere verzekeringen, energiebesparing) en de inkomsten te verhogen (o.a.
contributieverhoging, prijsverhoging kantine producten, competitiegelden
rechttrekken).
 De secretaris geeft aan dat Gert en Gera Labots, Bas en Nick Pengel, Willem
Koppel, Marga Kleiwert en Marleen Schepers zich hebben afgemeld voor de ALV.
3 Vaststelling verslag ALV 25 mei 2016
Het verslag van ALV 2016 wordt vastgesteld zonder wijzigingen.
4 Jaarverslag 2016
Het jaarverslag 2016 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
Erik van Pelt geeft aan dat het Herenteam in de najaarscompetitie kampioen geworden is
en bloemen heeft ontvangen van het bestuur. Dit was niet gemeld in het jaarverslag.
5 Financieel verslag 2016
 De penningmeester geeft een korte toelichting op het financieel jaarverslag. Het
financieel verslag 2016 wordt vastgesteld zonder wijzigingen.
 Er is minder omzet in de kantine door simpelweg minder bezoek aan de kantine
door leden en tijdens evenementen.
 Erik van Pelt geeft aan dat het assortiment in de kantineproducten wel wat
uitgebreid kan worden tijdens evenementen en dat de voorraad niet altijd op peil is.
 Hierover wordt later in een overleg tussen bestuur en de KC verder gesproken.
 Ook de barbezetting door vrijwilligers en de prijzen van de producten wordt dan
besproken.
 Het Jiba systeem wordt aan het eind van het jaar 2017 vervangen door een ander
systeem. Dit heeft ook gevolgen voor de planning van kantinevrijwilligers.
 De kosten zijn op diverse punten verlaagd en de inkomsten op diverse punten
verhoogd (zie punt 2)
 De sponsorgelden zijn wel omhoog gegaan, maar nieuwe reclameborden hebben
wel kosten met zich meegebracht.
 Er is een alarmsysteem aangeschaft, dit als voorwaarde voor de
opstalverzekeringen.
 De grote clubactie heeft minder opgebracht, omdat de jeugd minder enthousiast
verkocht heeft. De secretaris vraagt de leden mee te denken over andere vormen
van verkoop van loten, zodat de opbrengst verdubbeld kan worden.
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6 Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden
 De kascommissie bestaat uit de Roelien Bos en Solange van der Palm.
 Roelien deelt mee dat de kascommissie de boekhouding van de vereniging heeft
gecontroleerd op 22 mei. Er zijn geen onregelmatigheden aan het licht gekomen
en de administratie is zorgvuldig uitgevoerd.
 De commissie geeft het advies om een gedeelte van de financiële administratie uit
te besteden, daar de penningmeester hiermee stopt en er binnen de leden
niemand opstaat om deze zware functie te gaan doen. Dit brengt wel kosten met
zich mee.
 De commissie spreekt haar zorgen over de financiële situatie van de LTC ivm
afname contributie en lagere opbrengsten uit acties, terwijl er grote uitgaven aan
zitten te komen, met name het vervangen van baan 1-3. Het reserveren van geld
hiervoor dient een prioriteit te zijn. Dit is nu niet mogelijk. De commissie adviseert
dan ook te wachten met investeringen totdat de lening is afgelost (over 3 à 4 jaar).
 De commissie verzoekt de aanwezigen het bestuur en met name de
penningmeester te dechargeren onder speciale dankzegging aan de
penningmeester voor de verleende inspanningen. De vergadering stemt hiermee
in.
 Solange van der Palm en Erik van Pelt zullen volgend jaar de kascommissie vullen
en er is geen kandidaat voor eerste reserve.
 De vz bedankt Roelien voor de gesproken woorden en bedankt de penningmeester
voor haar goede werk.
 Tevens wordt Bep Vochteloo gememoreerd. Zij heeft LTC € 500,- geschonken uit
haar nalatenschap.
7 Begroting 2017
De begroting van 2017 wordt zonder wijzigingen aangenomen en zal aldus worden
uitgevoerd. Er is in de begroting al rekening gehouden met het evt. uitbesteden van een
gedeelte van de financiële administratie.
8 Afscheid aftredende en benoeming nieuwe commissie- en bestuursleden
 Na jarenlang actief geweest te zijn voor de jeugdcommissie treden Heleen Homan
en Michel Smit af. Zij zullen tijdens de clubkampioenschappen in het zonnetje
worden gezet.
 Adri Luyten is afgetreden uit de Kantine commissie.
 Andries Steegstra en Arie Kamperman zijn de Accommodatie commissie komen
versterken.
 Marc Nuyten is toegetreden tot het bestuur met als taak het ondersteunen van het
bestuur bij planvorming rondom grote onderhoudsprojecten voor het vastgoed, de
banen en het terrein.
Alle nieuwe leden worden voorgesteld aan de leden van LTC en de vz wenst hen een
goede periode toe. Tevens bedankt de vz alle aftredende, maar ook de actieve
vrijwilligers in de diverse commissies voor hun inzet. De vz. doet een oproep aan leden
van LTC om zitting te nemen in een commissie, met name de Jeugd-, Accommodatie- en
Kantinecommissie hebben vrijwilligers nodig.
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9 Rondvraag en sluiting
 Fokjen de Jong stelt een vraag over de sirene van de alarminstallatie. De secr.
geeft aan dat er een gewenningsperiode nodig is voor de leden en dat er een
duidelijke instructie bij de ingang van de kantine is aangebracht.
 De vz.bedankt de AC voor de realisatie van de unieke en prachtige mini-banen en
voor de fantastische uitstraling van het park.
 De vz.brengt zijn dank over aan de secretaris voor zijn vele werk voor de LTC.
 De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en komst, nodigt iedereen
uit voor een drankje en sluit de vergadering om 21.00 uur.
Peter Bandringa, secretaris

JAARVERSLAG LTC 2017 (VAN DE VOORZITTER)
Drie zaken: parkvernieuwing, investering en duurzaamheid
Zoals vorig jaar al aangegeven zijn we achter de schermen druk bezig om onze
vereniging klaar te maken voor de toekomst en we hebben drie zaken gedefinieerd waar
we momenteel dieper op ingaan; parkvernieuwing, investering in duurzaamheid en
kantine. Alle drie hebben betrekking op elkaar en kunnen dan ook niet los van elkaar
gezien worden. Het maken van de juiste afweging voor keuzes kost echter veel meer tijd
dan initieel gedacht en een ieder zal kunnen begrijpen dat we de keuzes die we gaan
maken goed willen bouwen en dat kwaliteit belangrijker is dan snelheid.
Financiën
Een belangrijk onderdeel van de plannen is de financiële kant van het verhaal en we
zullen, naast de te verwachten subsidies van diverse partijen, uiteraard zelf een
investering moeten doen en daarvoor is het van belang een helder overzicht te hebben
van de huidige en toekomstige geldstromen. Het financieel verantwoord beleid dat onder
leiding van Maureen is ingezet zal onder de nieuwe penningmeester Arie dan ook
voortgezet worden. Om een beter inzicht te hebben in alle huidige geldstromen, hebben
we geïnvesteerd in een nieuw boekhoudprograma waarbij we real-time inzage hebben in
onze financiën. Dit jaar hebben we een lichte daling in het ledenaantal hebben gezien,
maar dankzij besparende maatregelen, een hoger rendement van de kantine en hogere
sponsoropbrengsten hebben we onder de streep toch een plusje kunnen overhouden.
Ons eigen vermogen is goed en dat heeft ons doen besluiten om een van de grotere
kostenposten – de hypotheek cq rente – versneld af te lossen.
KNLTB.CLUB
Nieuw voor 2018 en waar iedereen mee in aanraking gaat komen is KNLTB.CLUB.
KNLTB.CLUB is eenvoudig webbased ledeninformatiesysteem waar de
ledenadministratie, communicatie, facturatie en banenplanner en kantineplanner
geïntegreerd in zijn. In een separate nieuwsbrief wordt meer informatie gegeven en om
de informatie in het systeem volledig en juist te hebben vragen we alle leden éénmalig de
gegevens te controleren en zonodig aan te passen.
Tevens ontvangt een ieder in de komende weken op het bij ons bekende mailadres een
uitnodiging om zich te registeren op WWW.KNLTB.CLUB.
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Bardienst
Vorig jaar werd in het jaarverslag al gerefereerd aan de plichten die het lidmaatschap van
LTC Steenwijk met zich meebrengt en helaas is de conclusie dat er nog altijd leden zijn
die zich, bewust of onbewust, onttrekken aan de plichten zoals het draaien van bardienst.
Ondanks alle goede bedoelingen van de kantinecommissie om tot een sluitend
bardienstrooster te maken hebben we moeten vaststellen dat meerder leden afgelopen
jaar niet zijn komen opdagen met als gevolg dat andere vrijwilligers extra belast werden
en/of we kantine inkomsten zijn misgelopen doordat de kantine gesloten bleef.
Hierbij doen we nogmaals een oproep aan iedereen om het bardienstrooster te checken
en zijn plicht te vervullen. We zullen doorgaan met het innen van de vrijwilligersbijdrage
van € 20,- bij een ‘no show’ en doen een beroep op sociale controle. Het nieuwe systeem
KNLTB.CLUB zal ongetwijfeld positief werken.
Het nieuwe seizoen staat voor de deur; de banen worden in gereedheid gebracht, het
jaarprogramma voor 2018 is gepubliceerd en de competitieschema’s zijn bekend. Ik wens
dan ook iedereen een heel fijn, sportief en gezellig tennisseizoen!
Taco Homan, Voorzitter

JAARVERSLAG LTC 2017 (VAN DE SECRETARIS EN OVERIGE COMMISSIES)
2017 was al met al een goed jaar voor LTC Steenwijk. Het ledenaantal daalt langzaam in
de afgelopen jaren. Eind 2017 zaten we onder de 350 leden (338). Dit is wel weer lager
dan vorig jaar, maar we doen het niet slecht ten opzichte van omliggende verenigingen.
Een groot deel van de leden hebben tennisles van Erik Dallinga. We zijn positief over de
aanpak van Erik. Erik is betrokken met LTC Steenwijk en zet zich extra in voor de
begeleiding van de jeugd.
Er is heel veel werk verzet door de leden van diverse commissies. Het park ligt er
prachtig bij. De kantine heeft goed gedraaid, al was de barbezetting som niet aanwezig.
Er stonden veel plannen op de agenda die nogal wat kosten met zich meebrengen, terwijl
het aantal leden dalende is. Het bestuur is bezig plannen te maken voor de komende
jaren, waarin alle zaken die aangepakt moeten worden bij LTC in volgorde van
belangrijkheid en het kostenplaatje hierbij verantwoord uitgevoerd zullen worden. Denk
aan: inrichting kantine, vervanging baan 1-3, renovatie of afstoting gravelbanen,
ledverlichting, etc. Er is in 2017 een scan van het gehele park gemaakt.
Het vrijwilligersbeleid krijgt verder gestalte en het bestuur probeert leden te overtuigen dat
een vrijwillige bijdrage op welke manier dan ook nodig is om onze vereniging draaiende te
houden. De leden kunnen zitting nemen in een commissie of andere werkzaamheden
voor de LTC verrichten (bardienst, onderhoudswerkzaamheden, organiseren van
activiteiten, etc.).
Er waren geen onvoorziene kosten in 2017. Wel waren er opnieuw inkomsten uit de Grote
Clubactie (€ 1000,-), met dank aan de jeugd die de loten voor de grote clubactie aan de
man hebben gebracht. Het bestuur probeert meer leden enthousiast te maken voor de
verkoop van loten grote clubactie om meer opbrengst te genereren. De samenwerking
met de hal is goed te noemen. Bij slecht weer wordt er binnen gelest door diverse
groepen (vooral jeugd).
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Activiteiten
Er zijn in 2017 diverse activiteiten georganiseerd. Een kort overzicht:
 Toss ochtenden/avonden: de ochtenden 55+ worden goed bezocht. De heren toss
op de woensdag wordt redelijk bezocht. De mixed toss op de maandagavond
wordt matig bezocht.
 Diverse jeugdactiviteiten: toernooien, kampeerweekend, spelmiddagen, etc.
 Er zijn in 2017 geen extra toernooien voor senioren georganiseerd.
 Ouder kind toernooi: goed bezocht door jong en oud.
 Voorjaarscompetitie: er deden 16 senioren teams mee op diverse dagen en in
diverse competities. Bij de jeugd deden er 2 teams mee. De tenniskids speelden
op 9 data een competitie. In de najaar competitie deden er 6 teams mee.
 Open dagen: goed bezocht vooral door jeugd. Dit leverde diverse nieuwe leden op.
Er wordt veel publiciteit aan de open dagen gegeven omdat we op deze dagen ons
ledental willen verhogen.
 De afsluiting van de competitie werd als gewoonlijk georganiseerd voor alle leden
van de LTC. De opkomst was goed. Het Griekse restaurant ‘Rhodos’ uit Steenwijk
serveerde voor het vierde jaar een goede maaltijd.
 Clubkampioenschappen: de opkomst was goed en de sfeer gezellig. De
belangstelling voor de clubkampioenschappen neemt toe en er is een grotere
diversiteit aan deelnemers op allerlei niveaus.
 Vrijwilligersavond: gourmetten met een tennisquiz in de kantine van de LTC. Een
succes.
 Open toernooi 2017. Voor het tweede opeenvolgende jaar weer georganiseerd
door de toernooi commissie. Het was goed weer in de speelweek in oktober, het
aantal deelnemers was 75 (een verdubbeling t.o.v. 2016). De organisatie en sfeer
was uitstekend. In 2018 staat het open toernooi weer gepland in oktober.
Tot slot een dankwoord aan alle commissieleden en vrijwilligers die ervoor gezorgd
hebben dat de activiteiten op ons prachtige park hebben kunnen plaatsvinden. Daarnaast
willen we Maureen Damhuis en Peter Wessels bedanken voor hun inzet de afgelopen
jaren! Gelukkig blijven ze actief voor onze vereniging. Maureen gaat deelnemen in de
Jeugdcommissie en Peter blijft beschikbaar voor hulpvragen vanuit de Kantinecommissie.
Namens het bestuur, Peter Bandringa, secretaris.

Public Relations
In 2017 lag het accent op een goede communicatie met de leden en het werven van
nieuwe leden. Dat gaat steeds meer online. Steeds meer leden weten de website te
vinden via verschillende devices zoals iphone en ipad. De website wordt ingezet voor
het aanmeldingen van toernooien, lidmaatschap, tennisles, competitie en open dagen.
Een andere manier om de leden op de hoogte te brengen van activiteiten en
ontwikkelen zijn de e-mail nieuwsbrieven. Op dit moment wordt maandelijks een e-mail
nieuwsbrief verstuurd met verschillende onderwerpen en activiteiten. LTC heeft eind
2017 van bijna alle leden een e-mailadres, zodat iedereen snel op de hoogte is van
activiteiten en nieuwe ontwikkelingen. Ook zijn in 2017 verder stappen gezet met social
media. LTC Steenwijk is goed te volgen via Facebook. Met dank aan Michel Smit.
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Ook is het belangrijk om zichtbaar te blijven voor alle inwoners van Steenwijkerland.
Daarom is zo veel mogelijk het contact met de kranten gezocht. Een aantal keren zijn
we heel duidelijk genoemd, zoals rondom (jeugd)activiteiten en de gratis tennisles.
Gedurende de competitie is elke week een verslag over bepaalde competitieteams in
de Steenwijker Courant te vinden. Daarnaast worden aankondigingen van activiteiten
en/of verslagen van de activiteiten standaard naar de Steenwijker Express en
Steenwijker Courant gestuurd. Ook betrekt LTC Steenwijk het beweegteam van
Gemeente Steenwijkerland bij al haar activiteiten. Op zaterdag 25 maart en zaterdag 23
september werd voor iedereen die geïnteresseerd is in tennis een gratis Tennisles
georganiseerd. Tussen 14.00 uur en 17.00 uur konden zowel volwassenen als kinderen
kosteloos en op een leuke en ontspannen manier kennis maken met tennis. Iedereen
die deze dag enthousiast is geworden kon gebruik maken van een speciale
kennismakingsaanbieding.
Ledenadministratie
2017: Twaalf leden minder dan in 2016. Het aantal juniorleden is ongeveer gelijk gebleven.
Stand van zaken
Ledenoverzicht verdeeld naar leeftijdscategorie.
Ledenaantal
Jeugdleden
Senioren
Totaal

01-01-12
77
303

01-01-13
93
302

380

395

01-01-14
95
313
408

01-01-15
97
295
392

01-01-16
88
281
369

01-01-17
79
271
350

01-01-18
76
262*
338

* waarvan 8 voormalig jeugdleden (5 man, 3 vrouw)

Ledenoverzicht verdeeld naar leeftijdscategorie & geslacht
Ledenaantal
Jeugdleden jongens
Jeugdleden meisjes
Senioren heren
Senioren dames
Totaal

01-01-12
46
31
178
125

01-01-13
56
37
172
130

380

395

01-01-14
57
38
177
136
408

01-01-15
60
37
171
124
392

01-01-16
55
33
160
121
369

01-01-17
45
34
144
127
350

Zoals uit bovenstaande tabellen is af te lezen telt LTC Steenwijk op 1 januari 2018 338
leden.

7/12

01-01-18
43
33
146
116
338

Aantal conclusies:
 Daling ledenbestand met 12 leden t.o.v. 2016.
 Verdeling senioren en junioren is voor junioren is met 22,5% gelijk gebleven.
 Aandeel vrouwen/meisjes is gedaald van 46% naar 44%. Het aandeel
mannen/jongens is gestegen (van 54% naar 56%).
Nieuwe leden
Overzicht nieuwe leden 2017 verdeeld naar leeftijdscategorie.
Ledenaantal
Jeugdleden
Senioren

2011
34
41

2012
34
33

75

67

Totaal

2013
20
26
46

2014
31
27
58

2015
20
26
46

2016
19
29
48

2017
17
27
44

Overzicht nieuwe leden 2017 verdeeld naar leeftijdscategorie & geslacht.
Ledenaantal
Jeugdleden jongens
Jeugdleden meisjes
Senioren heren
Senioren dames
Totaal

2011
17
17
28
13

2012
19
15
16
17

2013
12
8
11
15

2014
19
12
11
16

2015
10
10
11
15

2016
7
12
8
21

75

67

46

58

46

48

2017
10
7
16
11
44

Aantal conclusies:
 Met 44 nieuwe leden mindere nieuwe leden dan de afgelopen jaren.
 Verhouding man : vrouw in nieuwe leden is 48%: 52%. Dit was gemiddeld 50 : 50.
 Minder jeugdleden dan voorgaande jaren.
Opzeggingen
Overzicht opzeggingen 2017 verdeeld naar leeftijdscategorie & geslacht.
Ledenaantal
Jeugdleden jongens
Jeugdleden meisjes
Senioren heren

2012
9
5
19

Senioren dames

15

2013
11
6
8
12

Totaal:

48

37

8/12

2014
12
13
20
29

2015
8
10
18
16

2016
12
2
19
18

2017
4
6
16
23

74

52

51

49

In totaal is het aantal opzeggingen in 2017 ongeveer gelijk aan 2016. Een aantal leden is
direct uit het ledenbestand gehaald ivm opschonen bestand.

Accommodatiecommissie
Het jaar 2017 was een jaar met onderhoudswerkzaamheden zoals het prepareren van de
gravelbanen voor aanvang van het seizoen, het snoeien, schoffelen en verdere
voorkomende werkzaamheden.
Elk jaar gaan de gravelbanen volledig op de schop. Dit houdt in dat:
 De lijnen in het najaar verwijderd worden
 In het voorjaar de bovenste gravellaag wordt losgemaakt, 1 a 2 cm.
 Er ± 8 ton nieuwe gravel op aangebracht wordt
De banen daarna opnieuw worden geëgaliseerd
 Het uitmeten en uitzetten van waar de lijnen dienen te komen
 De lijnen er weer ingelegd en aangestampt worden
 Er langdurig gesproeid en gewalst wordt om de banen weer de vereiste hardheid
te geven
 Netpalen, netten, bankjes, sleepnetten en lijnenvegers aanbrengen.
Dit jaar hebben wij de oude baan 7 ingericht voor 2 jeugdbanen. Volgens ingewijden
wordt er druk gebruik van gemaakt. Dus, elk jaar weer een hele klus voor de ouder
wordende Accommodatie Commissie. Zeker met het inrichten van de gravelbanen zou
extra hulp welkom zijn.
De Accommodatiecommissie

Competitie voorjaar 2017
Zestien teams van onze club deden in 2017 mee met de voorjaarscompetitie, hetzelfde
aantal als in 2016. Veel teams spelen al jarenlang op dezelfde dag, in min of meer
dezelfde samenstelling. Zij hebben zich alweer aangemeld voor 2018. Nieuw is de
Zomeravondcompetitie die in mei en juni wordt gespeeld: één damesdubbelteam deed
eraan mee. De gemengd dubbel op de vrijdagavond is populair: met drie teams was het
bij thuiswedstrijden soms puzzelen met de banen.
In overzicht de seniorenteams:
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dinsdag twee damesdubbel 17+
woensdag een herendubbel 35+ en zomeravond dames
donderdag één herendubbel 50+
vrijdag drie gemengd dubbel 17+
zaterdag heren 17+ en heren 35+
zondag, landelijk: twee heren en één dames

Eén jongensteam t/m 17 jaar meldde zich aan voor de zaterdagse competitie. Daarnaast
speelden twee jeugdteams op de zondag, een jongensteam t/m 14 jaar en een mixteam
met ca. 17-jarigen in de 8&9-competitie met compact spel.
Het herenteam op woensdagavond onder aanvoering van Martijn Doze wist de nummer
twee in de 2e klasse net voor te blijven en werd voor het derde achtereenvolgende jaar
kampioen. Reden voor een extra vrolijke bos bloemen van LTC. Het dinsdag-damesteam
3e klasse degradeerde helaas. Het zondag herenteam 35+ maakte het spannend en
werden net tweede, achter kampioen Siddeburen.
Veel teams sloten de voorjaarscompetitie traditioneel af in juni met samen eten op de
club.
Competitie najaar 2017
In het najaar deden maar liefst zes teams van LTC Steenwijk mee aan de KNLTB
competitie. De najaarscompetitie lijkt een nieuwe vaste waarde voor redelijk wat spelers.
Op zondag speelde er één jeugdteam, het jongensteam t/m 14 jaar.
De vijf seniorenteams waren:
 herenteam 50+ op vrijdagmiddag
 drie mixteams op vrijdagavond
 herenteam op zondag
Het gemengd dubbel team 35+ onder aanvoering van Albert Roemeling werd kampioen
en mag van de 3e klasse weer terug naar de 2e, waar ze al eerder speelden. De 50+
heren op vrijdag eindigden helaas onderaan in het rijtje van vier, net als het herenteam 3e
klasse op zondag.
Wie helpt mee? We zoeken een nieuwe, extra verenigingscompetitieleider (VCL)
De VCL’s zorgen ervoor dat alle LTC’ers die dat willen competitie kunnen spelen. Marga
Kleiwert en Marleen Schepers zijn beiden verenigingscompetitieleider en vormen de
technische commissie. Marga zal na vijf jaar als VCL stoppen, na de voorjaarscompetitie
2018. Marleen zet het werk nog even voort. Wie wil haar helpen? Het is handig en fijn om
de taken te verdelen, zoals inschrijven van de teams, de baanindelingen maken en
contact houden met kantinecommissie en bestuur. Meld je aan voor meer info bij bestuur
of Marleen.
Vragen over de competitie?
Voor alle vragen over de competitie kun je bij ons terecht. Heb je voor of tijdens de
competitie vragen over invallen, bezwaren, protesten of andere zaken, neem dan contact
op, telefonisch of via mailadres: technischecommissie@ltcsteenwijk.nl. De bond verwacht
namelijk dat vragen en verzoeken via de competitieleiders gaan.
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Kantinecommissie
In 2017 zijn er weer veel momenten geweest waarbij de leden de weg naar de kantine
goed wisten te vinden. Zo is er weer volop competitie gespeeld, zijn er weer
clubkampioenschappen geweest, het Open tennistoernooi, waren er de bekende
tossmomenten, jeugdtoernooien en andere gezellige snert of pannenkoeken toernooien.
In de nieuwsbrief staat ook het nieuwe rooster vermeld waarbij het grootste deel van de
leden minimaal éénmaal is ingeroosterd. Noteer de bardienst svp gelijk in uw agenda! Het
bardienstrooster is tevens te vinden op de website van de LTC. Mocht u ingeroosterd
staan op een moment dat het u niet goed uitkomt, probeert u dan te ruilen met iemand die
ingeroosterd staat op een moment dat u wél kunt. Breng daarna ook de kantinecommissie
op de hoogte van de wisseling.
Spelregels kantinedienst:
 Er wordt altijd kantinedienst gedraaid, tenzij het heel slecht weer is.
 Sleutels ophalen bij cafetaria 'Het vullende buikje' in Tuk. Let op dat op
zaterdagmorgen en zondagmorgen de cafetaria niet open is. Neem dan van
tevoren contact op met de persoon die voor jou kantinedienst heeft. Dan kun je de
sleutels van die persoon krijgen.
 Voor de bardienst de kas tellen (blauwe tas in het schoonmaakhok) en na de
dienst het kasboek opmaken en de blauwe tas weer in het schoonmaakhok
opbergen.
 Eventueel de koelkasten aanvullen (voorraad achter in het magazijn)
 Aan het einde van de bardienst de afwas doen, de spoelbak leeg laten lopen, de
biertap + goot schoonmaken en een doekje over de bar halen.
 Kantine en toegangshek afsluiten en sleutels weer inleveren bij ‘Het vullende
buikje’.
Als er vragen zijn over de kantinedienst, dan kunt u terecht bij één van de
commissieleden of u kunt een mail sturen naar kantinecommissie@ltcsteenwijk.nl.
Het kan zijn dat u nog geen IVA-certificaat heeft en wel bent ingedeeld voor bardienst. U
dient dan voordat u bardienst draait het certificaat te halen. De cursus kunt u vinden op
www.nocnsf.nl/iva (wilt u uw behaalde certificaat mailen naar
kantinecommissie@ltcsteenwijk.nl?). Deze cursus is kosteloos en vraagt niet veel van uw
tijd. Hoe meer leden een certificaat hebben, hoe eenvoudiger het is voor de
kantinecommissie om het rooster in te plannen. Wij hopen dat wij u in 2018 weer vaak
mogen begroeten in de kantine voor een hapje en/of een drankje en mocht u
opmerkingen of suggesties hebben voor de kantinecommissie dan horen wij die graag.
Nu Peter Wessels heeft besloten om zich wat minder met de kantine bezig te houden zijn
wij op zoek naar een aantal nieuwe leden die het gat willen opvullen.
Peter, bedankt voor je inzet in de afgelopen jaren. Jij was er altijd op de belangrijke
momenten! Dankzij jouw financieel beheer hebben wij de afgelopen jaren steeds betere
marges gedraaid met in het afgelopen jaar 2017 een meer dan fantastisch resultaat!
De Kantinecommissie.
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De Jeugdcommissie
Activiteiten 2017 o.a.:
1 Steenwijkerlandtoernooi
2. Jeugd clubkampioenschappen
3. Kampeerweekend
4. Paaseieren zoeken
5. Wii tennistoernooi
Michel Smit, Heleen Homan, Sanne Krist en Krista Maalderink hebben er weer voor
gezorgd dat er een divers programma voor alle jeugdleden aangeboden kon worden.
Er waren diverse toernooitjes zoals de clubkampioenschappen en het
Steenwijkerlandtoernooi dat werd georganiseerd door Giethoorn. Hier was Steenwijk
heel goed vertegenwoordigd, ondanks het warme weer. Het Kampeerweekend was
ook dit jaar een succes. Een mooi gezicht om de tenten te zien staan op het park. Dit
jaar was er weer een bosspel, nachttennis en een springkussen. Om alle toernooien
en activiteiten goed te laten verlopen, zijn we afhankelijk van vrijwilligers. Elke keer zijn
er veel mensen die zich belangeloos inzetten voor de jeugdactiviteiten. Wij zijn daar
zeer dankbaar voor. Daarnaast willen wij Michel Smit en Heleen Homan bedanken met
voor de jarenlange inzet in de toernooicommissie!!
Voor 2018 gaan wij ons richten op het kampeerweekeinde. Wellicht dat het weekeinde
wordt uitgebreid met 1 nacht en dat op de zaterdag een grotere activiteit gehouden
gaat worden. Daarnaast hopen wij ook dat bij het ouder-kind toernooi een grote
deelname aanwezig is! Deze wordt 9 september gehouden. Wij gaan ons nu meer
richten op deze 2 activiteiten doordat de competities nu veel uitgebreider zijn dan
voorgaande jaren.
De Jeugdcommissie.

De sponsorcommissie
Het afgelopen jaar heeft de sponsorcommissie een beetje orde op zaken gesteld. Zo zijn
oude borden van sponsoren die al lang niet meer betaalden verwijderd en is er een
gesprek geweest met alle bestaande sponsoren. Dit was nodig omdat de pakketten die zij
hadden verouderd waren of zelfs helemaal niet meer bestonden. Zodoende zijn de
pakketten aangepast en aangeboden aan de huidige sponsoren. Naast de gewijzigde
pakketten hebben wij een nieuwe formule voor bedrijven bedacht. De bedrijfspassen.
Hiermee kunnen bedrijven overdag gebruik maken van een bedrijfspas waarmee zij tot
19.00 uur op een baan een dubbel mogen spelen. Dit jaar is hiermee een proef met de
Dijka gestart. Natuurlijk is hier wel een mooi bedrag voor de vereniging aan gekoppeld.
Daarnaast mochten wij ook huismanbedden als baansponsor verwelkomen en Rhodos
als gewone sponsor. Op dit moment zijn wij nog bezig met 2 sponsoren die al toegezegd
hebben, maar die onthullen we pas als alles rond is.
Wij hebben wel gemerkt dat het lastig is om bedrijven te benaderen waar wij zelf geen
connectie mee hebben. Als vreemden om sponsoring komen vragen wordt dit niet altijd
goed ontvangen. Daarom de vraag aan jullie als leden. Mochten jullie iemand in het
netwerk hebben die misschien wil sponsoren stel ons dan even voor, dit is voor beide
partijen een prettigere manier van werken.
De Sponsorcommissie, Bastian Pengel, Rogier de Haan en Niclas Pengel.
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