UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE
LEDENVERGADERING 2020
Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de 97ste Algemene ledenvergadering van de Lawn
Tennis Club Steenwijk die zal worden gehouden op:

Datum:
Aanvang:
Plaats:

Dinsdag 22 september 2020
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 2 april 2019
4. Jaarverslag 2019
5. Het financieel verslag 2019. 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 2020
8. Update over de stand van zaken over verplaatsen park/investeren in het huidige
park
9. Afscheid aftredende commissieleden en benoeming nieuwe commissieleden
10. Rondvraag en sluiting
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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
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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.
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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
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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

JAARVERSLAG LTC 2019 (VAN DE VOORZITTER)
Ten tijde van het schrijven van het jaarverslag zitten we nog middenin de Covid-19
pandemie en ik hoop dat een ieder goed en gezond door de crisis komt. Als bestuur
hebben wij ook kritisch gekeken naar onze vereniging en de nodige maatregelen
getroffen zodat wij onze leden op een veilige en toch aangename manier kunnen laten
tennissen, zowel recreatief als competitief.
Ondanks de hoge uitgaven in 2019 kunnen we melden dat we er financieel gezond
voorstaan en dat is ook een van de redenen dat er voor 2020 geen contributiehoging is
doorgevoerd. Daarnaast zien wij dit jaar af van de vrijwilligersbijdrage die men terugkrijgt
bij het draaien van kantinedienst aangezien er teveel onzekerheid is wanneer we exact
open kunnen. We gaan er wel van uit dat iedereen wel zijn verantwoordelijkheid neemt
als men ingepland wordt voor kantinedienst in de tweede helft van dit jaar. 2019 is het
jaar dat we diverse wijzigingen in de organisatie van onze vereniging hebben gezien; zo
is de sponsorcommissie zeer actief geweest. Er is op het park meer ruimte gekomen
voor (verschillende) sponsor uitingen en zijn er nieuwe sponsoren aangetrokken. Dit
heeft uiteraard een positieve invloed op ons financiële huishouden.
De kantinecommissie heeft ook stappen gezet met betrekking tot assortiment,
bardienstplanning en voorraadcontrole. Er is overgegaan tot de aanschaf van een zeer
gebruiksvriendelijk kassasysteem waarbij zowel de kantinecommissie een goede inkijk
heeft waardoor ze pro-actief de voorraden kunnen afstemmen op de vraag en we een
directe inzage hebben in de omzetten. Echter, dit werkt alleen als alle leden ook actief
met dit systeem gaan werken. Daarnaast is de kantine onderhanden genomen waarbij
het nieuwe meubilair direct opvalt, evenals het grote scherm met ‘narrowcasting’ waarop
(verenigings)nieuws getoond wordt. Naast het tonen van nieuws op dit scherm zijn we
ook actief gebruik gaan maken van onze clubapp met pushberichten.
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De communicatie hebben we, mede dankzij deze investeringen, dan ook verder kunnen
verbeteren, een aandachtspunt tijdens de laatste ALV, en via diverse kanalen hebben we
de leden dan ook continu op de hoogte kunnen houden over de voortgang van de
toekomstplannen van ons park. Feit is dat dit veel meer tijd kost dan gedacht, met name
door externe oorzaken waar wij geen invloed op hebben.
Twee andere grote investeringen waarover we in 2019 een besluit hebben genomen zijn
het vervangen van de baanverlichting en renovatie van (een deel van) baan 3, beide gelet
op de slechte staat. Beide zijn mede tot stand gekomen dankzij de gemeente
Steenwijkerland en overige subsidies.
Ondanks alle beperkingen hoop ik dat iedereen zich prettig en veilig voelt op de club om
een balletje te slaan. Heel veel tennisplezier bij LTC Steenwijk
Taco Homan, Voorzitter LTC Steenwijk

JAARVERSLAG LTC 2019 (VAN DE SECRETARIS EN OVERIGE COMMISSIES)
2019 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 in 2019. Verhoging afkoop bardienst en terugverdienmodel voor het draaien
van bardienst.
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 in 2019.
Er waren geen onvoorziene kosten in 2019. Wel waren er opnieuw inkomsten uit de Grote
Clubactie, met dank aan de jeugd die de loten voor de grote clubactie aan de man
hebben gebracht. 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 2019 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, competities, etc.
• Er zijn in 2019 geen extra toernooien voor senioren georganiseerd.
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• 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 2019. Voor het vierde opeenvolgende jaar weer georganiseerd door
de toernooi commissie. Het was goed weer in de speelweek in oktober. De
organisatie en sfeer was uitstekend. In 2020 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 2019 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
2019 van bijna alle leden een e-mailadres, zodat iedereen snel op de hoogte is van
activiteiten en nieuwe ontwikkelingen. Ook zijn in 2019 verder stappen gezet met social
media. LTC Steenwijk is goed te volgen via Facebook. Met dank aan Michel Smit.
Daarnaast hebben we voor het eerst gebruik gemaakt van de KNLTB Clubapp. En al
veel leden hebben hem gedownload. De KNLTB Clubapp is een gratis app waarmee je
een aantal zaken gemakkelijk kunt regelen. Om maar even wat te noemen: clubnieuws
van LTC Steenwijk bekijken, online afhangen, andere leden opzoeken om te bellen of emailen, een tennismaatje vinden en jezelf opgeven, je eigen foto aanpassen, het
programma van competitieteams zien, uitslagen van alle teams zien en zien wie er
bardienst heeft.
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.
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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 23 maart en zaterdag 21
september werd voor iedereen die geïnteresseerd is in tennis een gratis Tennisles
georganiseerd. Tussen 14.00 uur en 16.00 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
2019: bijna evenveel leden als het jaar ervoor!
Stand van zaken
Ledenoverzicht verdeeld naar leeftijdscategorie.
Ledenaantal
Jeugdleden
Senioren
Totaal

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

01-01-20
60
264
324

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

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

01-01-20
41
19
142
122
324

Zoals uit bovenstaande tabellen is af te lezen telt LTC Steenwijk op 1 januari 2019 324
leden. Het grootste probleem is om meisjes te interesseren voor tennis.
Aantal conclusies:
• Ledenbestand is nagenoeg gelijk gebleven t.o.v. 2018.
• Verdeling senioren en junioren is voor junioren van 22,5% naar 18,5% gedaald.
• Aandeel vrouwen/meisjes is gedaald van 46% naar 43%. Het grootste probleem is
om meisjes te interesseren voor tennis. Dit is niet iets wat alleen bij LTC Steenwijk
speelt, maar is een landelijk probleem.

Accommodatiecommissie
Het jaar 2019 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
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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.
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

Kantinecommissie
In 2019 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.
Via de KNLTB Clubapp kunt u het kantinerooster vinden. 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.

De Jeugdcommissie
Activiteiten 2019 o.a.:
1 Competities
2. Jeugd clubkampioenschappen
3. Kampeerweekend
De Jeugdcommissie heeft er weer voor gezorgd dat er een divers programma voor alle
jeugdleden aangeboden kon worden. Er waren diverse toernooitjes en competities. De
deelname was erg goed. 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
Een kleine anderhalf jaar geleden heb ik het stokje over mogen nemen van de toenmalige
sponsorcommissie. Via deze weg wil ik dan ook Bastian, Rogier en Niclas heel erg
bedanken voor hun inzet voor de sponsorcommissie en alles wat jullie voor de club
hebben betekend.
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Het eerste wat ik heb gedaan, is de bestaande pakketten uitgebreid en hiermee naar de
bestaande sponsoren gegaan. Dit werd erg gewaardeerd en sommige hebben ook
besloten de pakketten die ze hadden te upgraden. De volgende stap was om nieuwe
sponsoren aan onze club te verbinden. Ik ben blij en trots om te kunnen melden dat we in
het afgelopen anderhalf jaar in totaal 15 nieuwe sponsoren hebben kunnen verwelkomen,
die op verschillende wijze hun steentje hebben bijgedragen aan onze club.
Zoals de meeste van jullie hebben gezien, is er een barombouw gekomen boven de bar.
Daarop hangt o.a. de tv waarop LTC Steenwijk TV te zien is met alle belangrijke
informatie. Verder kun je ook lid worden van ‘de Club van 50’. Dan hangt voor € 50,- een
heel jaar lang jouw bordje met de daarop zelf gekozen uiting op de wand. Verder kunt u
sinds dit jaar ook ons “SponsorcollectiefBord’ buiten vinden. De bestaande
reclameborden die langs het veld hingen, zijn vervangen door dubbelzijdig bedrukte
borden, zodat deze ook vanaf de parkeerplaats al zichtbaar zijn. Ook hier zijn al nieuwe
aan toegevoegd en komt de baan dus mooi vol te hangen met borden. Nieuw is dat
sponsoren baansponsor kunnen worden. Dit is te zien aan de grote meshdoeken die
hangen op de banen. Op dit moment hebben we er 2 (Brink Multimedia (verantwoordelijk
voor onze nieuwe introductiefilmpje) en BijzonderDruk) en zijn we met nog 2 partijen in
gesprek om dit te gaan worden.
Al met al zijn er grote stappen gemaakt, maar door Covid-19 staat alles nu helaas op een
laag pitje. Het is lastig om op dit moment potentiële nieuwe sponsors te benaderen, mede
daar alle onzekerheid die er nu heerst. Daarom wil ik via deze weg ook alle bestaande
sponsoren bedanken voor hun vertrouwen in onze mooie club. Het mooiste zou zijn als
wij als leden hier ook iets voor terug kunnen doen. Dus mocht u een keer iets nodig zijn,
denkt u dan alstublieft eens aan onze sponsoren en koop uw benodigdheden een keer bij
hun. Voor iedereen is dit dan een win-win situatie! Of zoals de nieuwe slogan van de
sponsorcommissie geldt: ‘Een match made in heaven!’
Tot op heden zit ik alleen in de sponsorcommissie, maar hulp is zeer welkom.
Dus voel je je geroepen om iets voor de sponsorcommissie te doen (potentiële sponsors
bezoeken, helpen met dingen ontwikkelen en ontwerpen, administratieve handelingen
e.d.), laat het me weten via sponsorcommissie@ltcsteenwijk.nl en dan plannen we een
afspraak in om eens kennis te maken en te zien wat we voor elkaar kunnen betekenen.
De sponsorcommissie, Michel Smit
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