Verslag Algemene Ledenvergadering LTC Steenwijk 2 april 2019
29 leden (incl. bestuur) waren aanwezig in het clubgebouw van LTC voor de 96ste ALV

1 Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Er
is 1 wijziging van de agenda nl. punt 9 toelichting scenario’s m.b.t. de voortgang van het
park. Verder wordt de voorgestelde agenda vastgesteld.
2 Mededelingen
 De voorzitter deelt mee dat Robert Boer en Peter Wessels zich hebben afgemeld
voor deze ALV.
 De vz. geeft aan dat LTC is gaan werken met KNLTB-club. Hierin zit o.a.de
ledenadministratie, barplanner, incasso lidmaatschapsgeld en baanplanner.
 De barplanner werkte helaas nog niet zodat het bestuur de barplanning voor 2019
handmatig heeft gemaakt.
 De vz geeft aan dat de open dag van 30 mrt.’19 goed bezocht is en dat dit 23
potentiele nieuwe leden kan opleveren. Tijdens deze open dag is tevens het
warming-up (voorheen insla-) toernooi voor alle leden door het bestuur
georganiseerd. De opkomst was 20 leden. Dit is voor herhaling vatbaar.
 De vz geeft aan dat er een kassasysteem via Ipad is aangeschaft, zodat de omzet,
voorraadbeheer en kantinediensten beter gemonitord kunnen worden.
 De vz deelt mee dat het bestuur bezig is met een toekomstvisie voor de komende
jaren. De informatie is te vinden op de website of in de nieuwsbrief.
3 Vaststelling verslag ALV 17 april 2018
Het verslag van ALV 2017 wordt vastgesteld zonder wijzigingen, maar wel met een
opmerking van Roely Luyten: het verslag van de kascontrole commissie had anders
beschreven moeten zijn richting de vorige penningmeester. Zij heeft jarenlang als
penningmeester gefungeerd en verdiend een pluim. De secr. geeft aan dat het verslag van
de kascontrole commissie misschien als samenvatting in het verslag had dienen te staan,
maar dat er geen sprake was van kwade bedoelingen.
4 Jaarverslag 2018
Het jaarverslag 2017 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
5 Financieel verslag 2018
 De penningmeester geeft een korte toelichting op het financieel jaarverslag. Het
financieel verslag 2018 wordt vastgesteld zonder wijzigingen.
 Arie legt uit dat er een besparing is geweest door het aflossen van de lopende lening.
De jaarrekening komt €15.000 positief uit. Deze winst voorziet de penningmeester
ook voor 2020 mits er geen onverwachte uitgaven komen.
 Roely Luyten vraagt naar een uitleg van de kosten van de taakuren van de trainer:
begeleiding jeugd, open dagen, clinics, kampeerweekend, etc.
 Maureen Damhuis mist het overzicht in de balans en winst/verlies rekening. De
penningmeester geeft verduidelijking.
 Andries Steenstra vraagt naar kosten kantine en erfpacht gravelbanen. De vz. legt uit
dat de kosten van de kantine niet alleen uit inkoopproducten bestaat, maar dat er ook
andere kosten gemaakt zijn die voor de kantine bestemd waren. De gemeente is
aangesproken op het feit dat LTC de enige sportvereniging is die erfpacht betaald, de
accommodatie in eigendom heeft en het onderhoud in eigen beheer uitvoert. De
gemeente heeft aangegeven om te kijken of de erfpacht afgeschaft kan worden.
 Paul ten Cate vraagt naar de oorzaak van het positief saldo: de penningmeester legt
uit dat de marge van de kantine hoog is, dat de rente is weggevallen na aflossing van



de lening, en de contributie is met € 1 euro verhoogd (wordt gebruikt voor 1 euro
variant per lid voor KNLTB Club).
Het aantal leden is licht gedaald, maar ten opzichte van omliggende verenigingen
doet LTC het erg goed. Puntje van aandacht is het verloop van seniorenleden. Zij zijn
veelal maar een korte periode lid. Toch heeft de open dag weer 23 potentiele leden
opgeleverd. In de categorie 25-40 jaar loopt LTC achter op het landelijke gemiddelde.

6 Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden
De kascommissie bestaat uit Erik van Pelt.
Erik doet verslag van de kascontrole jaargang 2018 op maandag 18 febr. ’19 bij de
penningmeester.








De penningmeester heeft alles goec gecategoriseerd en alles is duidelijk herleidbaar
naar de online boekhouding. De aanbevelingen van de kascontrolecommissie van
2017 zijn opgevolgd.
Er wordt gebruik gemaakt van het Secure-e-boekhoud programma. De aangeschafte
I-pad gaat dienen als kassasysteem vanaf april 2019. Hier kunnen team-bonnetjes
full proof bijgehouden worden en niet betaalde bonnetjes kunnen worden
nagezonden ter herinnering.
Tevens krijgt de kantine commissie een kasverslag aan het einde van de bardienst.
Zo ontstaat automatisch controle op gedraaide bardiensten en evt. inhouding ‘boete’.
Het terugdringen van het aantal kasjes dat in de omloop is binnen LTC is ter hand
genomen, maar het aantal kasje kan nog verminderd worden.
Complimenten aan de penningmeester voor de hoeveelheid werk die hij heeft verzet
en het keurig documenteren van alle boekingen. Alles is terug te vinden op de PC of
mappen die bijgehouden worden.
Er zijn nog wel een aantal aanbevelingen van de kascontrole commissie:
o Bankmutaties dienen nog handmatig uitgevoerd te worden. Bankkoppeling
van het boekhoudsysteem met de bank wordt aanbevolen.
o Delegeren van een deel van de boekhouding naar de kantinecommissie zou
de hoeveelheid werk van de penningmeester kunnen verminderen.
o De kas- en pinbetalingen verdienen een eigen kostenplaats.

De kascontrole commissie geeft decharge aan de penningmeester en het bestuur LTC
Steenwijk.
Benoeming nieuwe kascontrolecommissie: Paul ten Cate en Thijs Bekhof
7 Begroting 2019
De begroting van 2019 zal de winst/verlies rekening + 1% zijn volgens de penningmeester.
De ALV gaat hiermee akkoord.
8 Afscheid aftredende en benoeming nieuwe commissie- en bestuursleden
 Na jarenlang actief geweest te zijn in de kantine commissie treden Fokjen de Jong en
Theo Hermsen af.
 Marleen Schepers en Marga Kleiwert treden na 5 jaar VCL af.
 Bas en Nick Pengel treden af als lid van de Sponsorcommissie.
 Erik van de Weijden treedt af als lid van de Toernooicommissie.
 Henk Koolen neemt na 25 jaar trouwe dienst afscheid van de
accommodatiecommissie (tijdens de vrijwilligersavond in mei ’19 zal Henk extra in het
zonnetje worden gezet).


Heleen Homan heeft de ledenadministratie weer op zich genomen, na het overlijden
van Rob Zilverberg, die kort de ledenadministratie had overgenomen.






Johan Middelberg is de Accommodatiecommissie komen versterken.
Marijke Falkena en Taco Homan zijn aangetreden als Verenigingscompetitieleiders.
VCL.
Michel Smit heeft zitting genomen in de Sponsorcommissie.
Michel Oostenrijk en Martijn Lugtmeyer vormen nu de kantinecommissie.

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. Er wordt afscheid genomen, onder applaus, van de
aftredende commissie leden. Zij krijgen allen een fles rode wijn aangeboden door de
secretaris.
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.
9 Toekomst visie
Marc Nuijten geeft uitleg over de 2 scenario’s die zijn overgebleven van de 6 die vorig jaar op
de ALV zijn gepresenteerd.
A: verplaatsing park naar de groene long.
B: renovatie van het huidig park + aankoop grond gravelbanen.
Optie A: Marc legt uit dat er overleg is met Dyka, die de grond wil aankopen, en de
Gemeente, die de overgang naar de groene long + plaats in de groene long moet gaan
monitoren. Er is onderzoek gedaan naar waar de meeste leden vandaan komen en waar de
meeste potentiele leden te vinden zijn.
Er is door de Antea group een concept kostenplaatje gemaakt. Met financiële hulp van Dyka
(verkoop grond) en gemeente (opbrengst erfpacht grond) + sponsoren en subsidiepotjes +
eigen lening LTC zal het nieuwe park gefinancierd dienen te worden.
De onderhandelingen zijn gaande en het bestuur streeft ernaar om voor de zomervakantie
duidelijkheid te kunnen verschaffen aan de leden. Middels een digitale enquête zal het
bestuur de leden polsen naar hun mening. Daarna zal een extra ALV gepland worden om het
definitieve plan te presenteren.
Optie B: De kosten voor renovatie van het park: vervanging baan 1 – 3, vervanging hekwerk,
led verlichting, aanpassing elektriciteit voorziening, aankoop grond gravelbanen, aanpassing
clubgebouw, wordt rond de €300.000 geschat.
Er gaat nu veel tijd in de oriëntatie van optie A zitten, daar hierbij meerdere partijen
betrokken zijn.
Adri Luyten vraagt of er overleg met de voetbalclubs is. Dit is niet het geval. De gemeente is
nl. eigenaar van alle grond van de voetbalclubs.
Paul ten Cate en Johan Overwijk vragen of het bestuur een enquête gaat uitvoeren onder de
niet aanwezige leden. Dat gaat inderdaad gebeuren.
Thijs Bekhof vraagt of het mogelijk is dat het bestuur vaker een update over de voortgang wil
geven. Dit doet het bestuur via de nieuwsbrief.
10 Rondvraag en sluiting
 Klaas van der Knokke vraagt naar hoe het geregeld is met de instructie en IVA
certificaten van de leden die kantinedienst draaien. Hiermee is het bestuur bezig.
 Andries vraagt naar de leeftijdsgrens voor het draaien van bardiensten en aanschaf
van een nieuw koffiezetapparaat. Er is geen leeftijdsgrens voor bardiensten, maar bij
de indeling is rekening gehouden met diverse zaken (hoge leeftijd, toss- en avonden
door mannen, overdag/weekend door vrouwen, afkoop, etc.)









Er wordt een nieuw koffiezetapparaat aangeschaft (Bravilor)
Roely Luyten geeft aan dat zij nieuwe leden gaat benaderen, zodat ze zich sneller
thuisvoelen bij LTC. Tevens vraagt zijn een ieder nieuwe leden toe te laten tot diverse
groepjes.
Marga Kleiwert vraagt of er een recreatiebaan vrij is op drukke competitie avonden.
Er is een baanindeling gemaakt en in enkele gevallen zal voortijdig gecommuniceerd
worden dat er op betreffende avond geen recreatiebaan beschikbaar is. Dit komt
maar een paar keer voor.
Alice van Gunst vraagt naar de elektriciteitsproblemen (uitvallen van lampen). Zowel
Rendo als de installateur hebben hier naar gekeken. Het zou nu geen problemen
meer op moeten leveren. Maar het is duidelijk dat er iets moet gebeuren als LTC op
het park blijft.
Johan Overwijk vraagt naar catering door sponsor Rhodos en wat het bestuur als
tegenprestatie voor ‘de Karre’ doet. Het bestuur heeft de Karre benaderd voor een
tegendienst, maar er wordt aangegeven dat dit niet nodig is. Rhodos is naast gewone
sponsor ook sponsor van het ‘herfsttoernooi’.

De vz sluit de vergadering om 21.40 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

