UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE
LEDENVERGADERING 2019
Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de 96ste Algemene ledenvergadering van de Lawn
Tennis Club Steenwijk die zal worden gehouden op:

Datum:
Aanvang:
Plaats:

Dinsdag 2 april 2019
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 17 april 2018
4. Jaarverslag 2018
5. Het financieel verslag 2018. Het verslag kun je van tevoren toegestuurd krijgen,
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 2019
8. Afscheid aftredende commissieleden en benoeming nieuwe commissieleden:
9. Rondvraag en sluiting
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Verslag Algemene Ledenvergadering LTC Steenwijk 17 april 2018
16 leden waren aanwezig in het clubgebouw van LTC voor de 95ste 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 een bestuurslid, Arie
Kamperman. Hij neemt de functie van penningmeester over van Maureen
Damhuis.Arie is het aanspreekpunt voor de kantine- en sponsor commissie. Edwin
Boonsta is het aanspreekpunt van de toernooi commissie geworden.
 Het bestuur gaat verdere digitalisering van de administratieve organisatie
doorvoeren. Alle documenten komen straks in de cloud en is toegankelijk voor het
bestuur.
 De vz. geeft aan dat LTC is gaan werken met KNLTB-club. Hierin zit o.a.de
ledenadministratie, barplanner, incasso lidmaatschapsgeld en baanplanner.
 Binnenkort komt er een enquête waarin een up to date bestand van alle gegevens
van alle leden wordt gegenereerd.
 De vz geeft aan dat het bestuur het e-boekhoud programma heeft aangeschaft
voor de penningmeester, zodat er een beter overzicht van de financiën binnen de
LTC ontstaan is.
 De vz geeft aan dat de bardiensten nog niet helemaal vlekkeloos lopen. Er zijn
nogal wat leden die niet op komen dagen of afzeggen voor de bardienst. Vanuit
KNLTB-club wordt dan een factuur van 20 euro gestuurd aan het betreffend lid, die
de bardienst verzuimd heeft.
 De leden die bardienst draaien krijgen een mail en sms toegestuurd voorafgaand
aan de bardienst. Het bestuur rekent op sociale controle onder de leden.
 De vz deelt mee dat het bestuur bezig is met een toekomstvisie voor de komende
jaren. De plannen worden aan het eind van de ALV gepresenteerd.
 De vz geeft aan dat leden een kledingpakket kunnen aanschaffen van LTC
Steenwijk. Meer informatie is te vinden op de website of in de kantine/hal.
 De secretaris geeft aan dat Bas Pengel en Alice van Gunst zich hebben afgemeld
voor de ALV.
3 Vaststelling verslag ALV 24 mei 2017
Het verslag van ALV 2017 wordt vastgesteld zonder wijzigingen.
4 Jaarverslag 2017
Het jaarverslag 2017 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
5 Financieel verslag 2017
De nieuwe penningmeester geeft een korte toelichting op het financieel jaarverslag.
 Het financieel verslag 2017 wordt vastgesteld zonder wijzigingen.
 Arie legt uit wat hij heeft aangetroffen bij aanvang van zijn functie als
penningmeester. Veel zaken waren onoverzichtelijk. Vooral de inkomsten van de
kantine en vele kasjes die in de omloop zijn was chaotisch. Ook het nieuwe eboekhoud programma bevatte enkele structurele fouten, qua invoer. Arie geeft aan
dat hij alle financiële zaken op orde heeft gebracht en dat hij vanaf 1 jan. 2018 de
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zaken op de rit heeft staan en daarom ook vanaf die datum volledige
verantwoording kan dragen.
 LTC staat er financieel positief op en heeft ongeveer 1400 euro winst gedraaid in
2017.
 Er is in 2017 extra hypotheek afgelost en in sept. 2018 komt er een herziening van
de hypotheekrente.

6 Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden
De kascommissie bestaat uit de Solange van der Palm en Erik van Pelt.
Erik doet verslag:
Arie Kamperman legt de leden van de kascontrolecommissie uit, hoe en waarom hij 2e
helft vorig jaar de boekhouding heeft overgenomen van Peter Bandringa, secretaris van
de vereniging.
Vorig jaar is een nieuw boekhoudprogramma aangeschaft, waarin alle mutaties met
terugwerkende kracht tot 01/01-’17 zijn geboekt; hij legt uit, dat er enige systeemfouten in
de boekingen zaten. Daarnaast legt Arie uit dat er (te) veel oncontroleerbare en
onzichtbare geldstromen binnen de vereniging bestaan, die waarschijnlijk historisch
verklaarbaar zijn, maar ten koste gaan van transparantie en gespeend zijn van
verantwoording.
De penningmeester schetst de volgende voorbeelden:
De contributie-inning in april wordt door de bank in 1 keer geboekt op de clubbankrekening, waardoor dit bedrag automatisch wordt geboekt op de “winst”-rekening
“Omzet Contributies”. Echter storneren enige tientallen leden het afgeschreven bedrag,
waarbij deze bedragen automatisch worden geboekt op een rekening “Nog te innen
contributies”. Hierdoor ontstaat de fout, dat er en winst wordt geboekt en winst wordt
gevormd door vorderingen te boeken. Omdat de bank enige malen incasseert, weer
gevolgd door storneringen liep deze zogenaamde vordering op tot ruim 3.500 euro.
Van het beginsaldo van enige bankrekeningen klopte de verantwoording in de
boekhouding niet; e.e.a. had te maken met overboekingen, die al wel op de bank
stonden, maar tevens op een tussenrekening, waardoor dubbeltellingen ontstonden.
De penningmeester schat het aantal “kassen” binnen de vereniging op zo’n 6 tot 8,
waarvan er slechts 2 niet gerelateerd zijn aan “de kantine”, namelijk die van de
ledenadministratie en die van de accommodatiecommissie. Enige leden beheren een
kas(je) voor het groepje waarin zij tennissen en zonder enige regelmaat worden er
bedragen overgemaakt naar de bankrekening van de kantinecommissie, zonder enige
onderbouwing en/of verantwoording.
Van enige kascontrole door de diverse “kashouders” gedurende het jaar is geen sprake
geweest bij de aangetroffen “kassen”; geen enkele kas deugde voor 100%, al waren de
verschillen soms maar klein.
Van een hele maand ontbreken de bar-kasstaten, waaronder de week waarin het open
toernooi in oktober werd gehouden. Waarmee iedere vorm van controle onmogelijk wordt.
De penningmeester wijst er dan ook op, dat het opmaken van de jaarrekening van de
vereniging gepaard is gegaan van een ruim aantal boekingen op de rekeningen
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“Bijzondere baten” en “Bijzondere lasten”. Rekeningen, die normaliter marginaal worden
gebruikt en bedoeld zijn voor bijzondere aangelegenheden als schenkingen,
nalatenschappen, schades, aansprakelijkheidsstellingen e.d.
De penningmeester geeft bij deze gelegenheid alvast aan daarom geen enkele
verantwoordelijkheid te nemen voor de gepresenteerde cijfers, maar stelt dat het
eindresultaat niet ver bezijden de realiteit hoeft te liggen.
De kascontrole-commissie neemt globaal kennis van hetgeen voorligt en de toelichtingen
hierop van de penningmeester, maar ziet daardoor geen aanleiding tot een diep- en/of
vergaande controle op de boeken.
Wel wenst zij de volgende aanbevelingen te doen:
 Allereerst dient er een goed kassaregistratie-systeem te komen, waardoor de
geldbewegingen van de kantine inzichtelijk worden;
 Daarnaast beveelt de kascontrole-commissie aan het kassaregistratiesysteem te
koppelen aan een (pin)betalingssysteem.
 Om het systeem helemaal sluitend te krijgen zou het goed zijn als het
kassaregistratiesysteem ook gekoppeld kan worden aan een
voorraadbeheersysteem
 Mocht worden besloten het aantal “kassen” te laten voor wat ze zijn, dienen er
vastleggingen te worden gemaakt, waardoor controle en verantwoording plaats
kan vinden;
 Voortzetting van de ingezette praktijk om de penningmeester met de financiën van
de kantine te belasten.
 De ledenadministratie, inclusief facturering en incasso bij de KNLTB onder te
brengen. De kascontrole-commissie heeft begrepen dat het bestuur deze
ontwikkeling reeds in gang heeft gezet.
 De administratie van de kantinediensten en controle op de daadwerkelijke invulling
van de kantinediensten door de leden zodanig vorm te geven dat kantinebezetting
gegarandeerd is én recht doet aan het systeem van afkopen van kantinediensten.
Afsluitend spreekt de kascommissie haar bewondering uit voor de grondige wijze waarop,
de enorme inzet waarmee de penningmeester de financiële administratie van de
vereniging heeft doorgelicht en op orde gebracht. En de heldere toelichting die de
penningmeester hierop aan de kascommissie heeft gegeven. Het geeft ons groot
vertrouwen in een financieel gezonde toekomst van de vereniging.
Benoeming nieuwe kascontrolecommissie:
Erik van Pelt en ? (het bestuur zal een lid LTC benaderen).
7 Begroting 2018
De begroting van 2018 wordt zonder wijzigingen aangenomen en zal aldus worden
uitgevoerd. De penningmeester geeft aan dat hij de begroting van 2017 heeft
overgenomen met een aantal kleine wijzigingen. Er worden geen grote uitgaven
verwacht. De KNLTB bijdrage van ong. 7000 euro en de energie rekening van ong. 6000
euro zijn de grootste vaste kosten. Hopelijk zijn er niet te veel onverwachte uitgaven
nodig in 2018. Sponsoring door bedrijven zit in de lift. Het bestuur zal een brief uit doen
laten gaan naar alle grote bedrijven in Steenwijk om meer sponsoren binnen te kunnen
halen. Ook de Rabo bank wordt benaderd (actie voor sportverenigingen). Erik van Pelt
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geeft aan dat contacten met het ondernemingsplatform Steenwijkerland goed zouden
kunnen zijn. Het bestuur neemt initiatief.
8 Afscheid aftredende en benoeming nieuwe commissie- en bestuursleden
 Na jarenlang actief geweest te zijn als penningmeester treedt Maureen Damhuis
af.
 Jaennette Knol treedt af als ledenadministrateur.
 Peter Wessels treedt af als lid van de Kantine commissie.
 Martijn Doze treedt af als lid van de Toernooi commissie.
 Heleen Homan heeft de ledenadministratie op zich genomen.
 Maureen Damhuis, Fenna Brassien, Debby Cornelissen, Marieke ten Hoeve en
Lucia Oetsen vormen nu de jeugdcommissie.
 Pieter Plomp en Robert Boer zijn de Accommodatie commissie komen versterken.
 Arie Kamperman is toegetreden tot het bestuur met als taak penningmeester.
 Maureen Damhuis en Edwin Boonstra hebben de cursus Vereniging Toernooi
Leider (VTL) gevolgd en zullen meedraaien in de toernooi commissie.
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 Accommodatie- en
Kantinecommissie hebben vrijwilligers nodig. Tevens is er voor 2019 een nieuwe
Vereniging Competitie Leider nodig (VCL).
9 Toekomst visie
 Marc Nuyten geeft uitleg bij de powerpoint presentatie (zie bijlage).
 Het bestuur is bezig met het maken van een totaalplan voor de komende jaren.
 Het ledenaantal daalt al een aantal jaren (al doet LTC het in de regio erg goed) en
LTC zit nu op 340 leden. Volgens KNLTB normen (100 leden per baan) zou LTC
met 4 banen toe kunnen. Momenteel heeft LTC 6 kunstgrasbanen met verlichting
en 2 gravelbanen en 2 mini-gravelbanen.
 Niet het gehele park is eigendom van LTC. Voor een gedeelte wordt pacht betaald
aan de gemeente.
 De kosten van het park en de onderhoud hiervan moet door steeds minder leden
worden opgebracht.
 Baan 1-3 zijn technisch en economisch afgeschreven en dienen binnen een aantal
jaren van een nieuwe toplaag kunstgras te worden voorzien.
 De verlichting van de banen gaat middels gaslampen die veel energie gebruiken
en niet duurzaam zijn. LTC wil graag overstappen op Led verlichting. (Hierbij zijn
ook 4 nieuwe masten nodig op baan 4-6).
 Tevens dient het clubgebouw ge-upgrade te worden. (gezelliger maken om meer
bezoekers te genereren).
 Al met al veel kosten. Het bestuur benaderd de gemeente en andere instanties
voor subsidies, maar er zal waarschijnlijk ook een aanzienlijke eigen bijdrage
gedaan moeten worden.
 Om de plannen te kunnen realiseren heeft het bestuur 6 scenario’s aangedragen.
 Dit loopt van: Behoud huidige situatie tot verplaatsing van het park naar de groene
long, met alles wat daar tussen zit (zie bijlage).
 Er dient nog verder onderzoek gedaan te worden voordat het bestuur met een
definitief plan komt. Tegen die tijd wordt er een bijzondere ALV belegd, waarin de
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leden hun stem kunnen uitbrengen. Het bestuur hoopt dat eind 2018 een plan
wordt gepresenteerd.
10 Rondvraag en sluiting
Fokjen de Jong stelt een vraag over de toss avonden (met name mixed toss op
maandagavond).
Zij zou graag zien dat er een vast tossmoment is waarbij er alleen getost kan worden en
niet door andere clubjes getennist kan worden. Het bestuur is tot nu toe hier geen
voorstander van, maar zal de toss avonden (vooral mixed) onder de loep nemen en
proberen weer leven in te blazen.
De vz sluit de vergadering om 21.45 uur en bedankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid en
inbreng.
De vz nodigt alle aanwezigen uit voor een drankje aan de bar en om met elkaar nog even
van gedachten te wisselen.
Peter Bandringa, Secretaris

JAARVERSLAG LTC 2018 (VAN DE VOORZITTER)
Dit keer wil ik beginnen met het bedanken van alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar
met heel veel enthousiasme hebben ingezet. Veelal is hun werk zichtbaar, denk aan de
accommodatiecommissie die zorgt voor het onderhoud van park en banen, de jeugd- en
toernooicommissie die ook in 2018 diverse toernooien en activiteiten heeft verzorgd, de
kantinecommissie, die zorg draagt voor een kantinerooster en de bevoorrading, en
uiteraard ook de technische commissie die ons in staat stelde competitie te spelen.
Het werk van het bestuur is daarentegen niet altijd even zichtbaar omdat veel zaken zich
op de achtergrond afspelen. Het bestuur draagt zorg voor het beleid en ziet toe op de
dagelijkse gang van zaken. In het eerste geval – zorgdragen voor het beleid – is een
belangrijke pijler ons ‘project toekomst’ waar inmiddels alle leden al het een en ander over
hebben gehoord. Hier kruipt bijzonder veel tijd in maar geeft ons als bestuur ook veel
energie. Financiën spelen niet alleen voor dit project een belangrijke rol maar voor de
algehele continuïteit op zich en hiervoor moet ik onze penningmeester Arie in het
bijzonder bedanken voor zijn inzet!
Meer zichtbaar zijn activiteiten en besluiten die rechtsreeks de dagelijkse gang van zaken
beïnvloeden en iedereen mag zijn mening hebben over de beslissingen die wij nemen.
Wij als bestuur willen open en transparant zijn. Als er vragen zijn over beslissingen die wij
nemen of er men is het niet eens met besluiten dan zijn wij als bestuur altijd bereid een
gesprek aan te gaan en het besluit toe te lichten.
Wij verwachten dan ook van de leden dat zij, in plaats van hun ongenoegen aan andere
leden te uiten, contact opnemen met een van de bestuursleden, dat kan per mail of
telefoon of persoonlijk, om in alle rust een en ander te bespreken.
De ALV is uiteraard een mooi moment om het gevoerde beleid tegen het licht te houden.
De leden kunnen goedkeuring geven aan het gevoerde beleid of wijzigingen aandragen.
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Dit jaar zullen we, net als vorig jaar, verder ingaan op de toekomstplannen en we roepen
dan ook iedereen op aanwezig te zijn. De komende maanden zullen doorslaggevend zijn.
We hopen dan ook een grote opkomst.
Taco Homan, Voorzitter

JAARVERSLAG LTC 2018 (VAN DE SECRETARIS EN OVERIGE COMMISSIES)
2018 was een redelijk goed jaar voor LTC Steenwijk. Het ledenaantal schommelt rond de
235 leden. We nemen steeds vaker afscheid van leden die vanwege leeftijd moeten
stoppen met tennis. De meesten hebben zich jarenlang ingezet voor de LTC. Waarvoor
dank. Aan de andere kant krijgen we ook elk jaar weer nieuwe leden. Hartelijk welkom en
ik hoop dat de nieuwe leden zich snel thuis voelen bij onze vereniging. Nog altijd heeft
een groot deel van onze leden tennisles bij Erik Dallinga (of Wencke Hogendijk). De
samenwerking met Tennisschool Dallinga is prettig en deskundig.
Er is heel veel werk verzet door de leden van diverse commissies. Het park ligt er
prachtig bij. De kantine heeft goed gedraaid, al had de omzet hoger kunnen zijn. Niet
altijd kwamen alle vrijwilligers opdagen voor hun bardienst. Het beleid is dan ook
aangepast voor 2019. Verhoging afkoop bardienst en terugverdienmodel voor het draaien
van bardienst. Het bestuur heeft op de ALV 2018 een aantal voorstellen gepresenteerd
om de voortgang van de LTC te garanderen. Hetzij door investeringen en aanpassingen
van het huidige park of verhuizing naar een nieuw park in de groene long.
Beslissingen hierover valt te verwachten in de zomer van 2019. Dan zal er ook een extra
ALV georganiseerd worden.
Het vrijwilligersbeleid draait nog niet optimaal. 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.). Een aantal commissies draaide moeizaam. Er zijn
vernieuwingen doorgevoerd binnen de diverse commissies voor 2019.
Er waren geen onvoorziene kosten in 2018. Wel waren er opnieuw inkomsten uit de Grote
Clubactie (€ 550,-), 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, want de opbrengst is
gehalveerd in vergelijk met 2017.
De samenwerking met de hal is goed te noemen. In de zomer wordt er bij slecht weer
binnen gelest door diverse groepen (vooral jeugd).
Activiteiten
Er zijn in 2018 diverse activiteiten georganiseerd. Een kort overzicht:
 Toss ochtenden/avonden: de ochtenden 55+ worden goed bezocht. De heren toss
op de woensdag wordt goed bezocht. De mixed toss op de maandagavond wordt
erg matig bezocht en dient nieuw leven ingeblazen te worden.
 Diverse jeugdactiviteiten: toernooien, kampeerweekend, spelmiddagen, etc.
 Er zijn in 2018 geen extra toernooien voor senioren georganiseerd. Alleen heeft het
competitieteam van Johan Overwijk een toernooi georganiseerd voor diverse clubs
uit hun voorjaarscompetitie. Goed initiatief!
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 Ouder kind toernooi: goed bezocht door jong en oud.
 Voorjaarscompetitie: er deden 15 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: matig bezocht. Wel redelijk wat 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 vijfde jaar een goede maaltijd. Rhodos was tevens sponsor van
het Open Herfsttoernooi.
 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 2018. Voor het derde opeenvolgende jaar weer georganiseerd door
de toernooi commissie. Het was goed weer in de speelweek in oktober, het aantal
deelnemers was 80 (iets meer dan in 2017). De organisatie en sfeer was
uitstekend. In 2019 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.
Namens het bestuur, Peter Bandringa, secretaris.

Public Relations
In 2018 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
2018 van bijna alle leden een e-mailadres, zodat iedereen snel op de hoogte is van
activiteiten en nieuwe ontwikkelingen. Ook zijn in 2018 verder stappen gezet met social
media. LTC Steenwijk is goed te volgen via Facebook. Met dank aan Michel Smit.
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 24 maart en zaterdag 22
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
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die deze dag enthousiast is geworden kon gebruik maken van een speciale
kennismakingsaanbieding.

Ledenadministratie
2018: Dertien leden minder dan in 2017.
Stand van zaken
Ledenoverzicht verdeeld naar leeftijdscategorie.
Ledenaantal
Jeugdleden
Senioren
Totaal

01-01-13
93
302
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

01-01-19
71
254
325

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

01-01-13
56
37
172
130
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

01-01-18
43
33
146
116
338

01-01-19
40
31
142
112
325

Zoals uit bovenstaande tabellen is af te lezen telt LTC Steenwijk op 1 januari 2019 325
leden.

Aantal conclusies:
 Daling ledenbestand met 13 leden t.o.v. 2017.
 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%).

Accommodatiecommissie
Het jaar 2018 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.
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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

Toernooicommissie - Open toernooi 2018
Derde op een volgend jaar wederom een stijging van 65 naar 80 deelnemers, waarvan
het afgelopen jaar de meesten nieuwe deelnemers waren. De weergoden hadden we
tijdens het toernooi weer mee en de sfeer was gezellig. We hebben alleen de pech gehad
dat op woensdag een hoofdzekering doorbrandde en het spel afgebroken moest worden
voor die avond. De prijzen van het toernooi werden en zullen ook dit jaar weer gedeeltelijk
gesponsord worden door het Griekse restaurant Rhodos uit Steenwijk. Wat dit jaar nieuw
is aan het toernooi: De vijftigplussers kunnen nu ook deelnemen met hun eigen
leeftijdsgenoten aan de rubrieken herendubbel, damesdubbel en gemengd-dubbel in de
speelsterktes 6, 7 en 8. Voor ieder wat wils dus leden: DOE DIT JAAR GEZELLIG MEE
EN GEEF JE OP ALLEMAAL OP VIA TOERNOOI.NL! Dit was het laatste seizoen voor
Erik v/d Weijden die na drie jaar aftreedt uit de toernooicommissie. Erik bedankt voor je
hulp in de afgelopen drie jaar! Marijke Falkena zal zijn plaats innemen en bij deze heten
we je van harte welkom in de toernooicommissie!

Kantinecommissie
In 2018 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 toernooien.
In de nieuwsbrief staat ook het nieuwe rooster vermeld. 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’.
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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 2019 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.
De Kantinecommissie.

De Jeugdcommissie
Activiteiten 2018 o.a.:
1 Steenwijkerlandtoernooi
2. Jeugd clubkampioenschappen
3. Kampeerweekend
4. Paaseieren zoeken
5. Wii tennistoernooi
De Jeugdcommissie heeft 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
Oldemarkt. 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 werd er ook gebowld, was er 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.
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.
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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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