UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE
LEDENVERGADERING 2021
Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de 98ste Algemene ledenvergadering van de Lawn
Tennis Club Steenwijk die zal worden gehouden op:

Datum:
Aanvang:
Plaats:

Dinsdag 20 april 2021
20.00 uur
Online via teams (u ontvangt een link van de secretaris)

Wij stellen u de volgende agenda voor:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen voorzitter
3. Vaststelling verslag ALV 22 september 2020
4. Jaarverslag 2020
5. Het financieel verslag 2020. 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 2021
8. Update over de stand van zaken investering park
9. Afscheid aftredende commissieleden en benoeming nieuwe commissieleden
10. Rondvraag en sluiting
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Verslag Algemene Ledenvergadering LTC Steenwijk 22 September 2020
15 leden (incl. bestuur) waren aanwezig in het clubgebouw van LTC voor de 97ste ALV

1 Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Verder
wordt de voorgestelde agenda vastgesteld.
2 Mededelingen
• De voorzitter deelt mee dat Peter Bandringa zich heeft afgemeld voor deze ALV. Dit in
verband met nasleep van een operatie.
• Verder afgemeld zijn Johan Overwijk, Alice van Gunst, Marga Kleiwert, Sierd van Engen
en ook Adri Luijten heeft zich in verband met gezondheid toch af moeten melden.
• De vz. geeft aan dat Johan Overwijk punten heeft aangedragen; toekomstvisie en de
bezetting van banen op bepaalde avonden; deze is op verscheidene momenten erg hoog.
Hoe denkt het bestuur hiermee om te gaan. Ditzelfde punt is ook aangedragen door Alice
van Gunst en Marga Kleiwert.
Vz geeft aan dat dit een meer gehoorde klacht is en dat we als bestuur hierover in gesprek
moeten en een passende oplossing zullen moeten vinden. Tijdens de rondvraag zal hier
verder op ingegaan worden
• De vz geeft aan dat het corona protocol is aangepast en dat we afgaan op RIVM richtlijnen
aangevuld met adviezen van de KNLTB en de gemeente Steenwijkerland. We hanteren nu
de regel van 32 man binnen; met dit maximum aantal is de 1.5 meter norm binnen
ruimschoots na te leven. Ook is er buiten extra meubilair aangeschaft en zal er een
partytent komen zodat er ook mensen buiten droog kunnen zitten. Corona laait weer op en
we zullen als bestuur de ontwikkelingen hier omtrent blijven volgen.
• De vz geeft aan dat de onlangs georganiseerde open dag goed is bezocht. Birgitta vult
aan dat er 29 volwassenen waren en 10 kinderen. We zien ook een stijgend ledenaantal,
waar we als bestuur blij en tevreden mee zijn.
• De vz deelt mee dat het eerder aangeschafte gratis kassasysteem niet voldeed. Het nieuw
aangeschafte systeem bevalt stukken beter en is door verschillende leden ook positief
ontvangen.
3 Vaststelling verslag ALV 2 april 2019
Het verslag van ALV 2017 wordt vastgesteld zonder wijzigingen.
• Mina Ebbens geeft wel aan dat er een kleine vergissing heeft plaatsgevonden. Er werd
gesproken over 235 leden waar hier 325 had moeten staan. Vz gaf aan blij te zijn met
deze scherpe oplettende leden.
4 Jaarverslag 2019
• Het jaarverslag 2019 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
• Het bestuur heeft besloten de begroting voor 2019 los te laten en in plaats daarvan de
actuele financiele situatie te bespreken, dit gezien de late datum in het jaar vanwege
corona.
5 Financieel verslag 2019
De penningmeester geeft een korte toelichting op het financieel jaarverslag en het financieel
jaarverslag wordt vastgesteld zonder wijzigingen.
• De penningmeester geeft wel aan dat post pin 1007 op de balans wat onduidelijkheid geeft
omdat er één lid is die hardnekkig geld vasthoudt van de voormalige kantinerekening
terwijl hier meerdere malen om gevraagd is.
• Daarnaast geeft de penningmeester aan dat LED verlichting reeds in 2019 is aangeschaft
en er nog een betaling moet volgen in 2020
• Het jaar is afgesloten met een winst van € 20.712.
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•

De winst en verlies rekening voor het jaar 2019 geeft een goed beeld van onze inkomsten
en uitgaven en laten een positieve ontwikkeling zien op meerdere vlakken. Het vermelden
waard is de omzet kantine die een stijgende lijn vertoont. Ook de inkoop heeft men goed
onder controle.

6 Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden
De kascommissie bestaat uit Thijs Bekhof en Paul ten Cate.
• Bekhof geeft aan dat zij al weer enkele maanden geleden met de penningmeester hadden
gezeten. De penningmeester voert een duidelijke en overzichtelijke boekhouding. De
kascontrole commissie geeft decharge aan de penningmeester en het bestuur LTC
Steenwijk.
Het nieuwe kassasysteem werkt prettig en geeft penningmeester gelijk een beter inzicht en
daarmee ook meer controle.
Ook de commissies boeken hun consumpties zodat we ook hier een beter beeld van krijgen.
Er wordt gevraagd of er ook fooi aangeslagen kan worden. Ja, onder het kopje ‘open prijs’ in de
kassa.
Paul ten Cate wijst Vz. aan het eind van de ALV er nog op dat hij en Thijs Bekhof de taak volgend
jaar ook weer willen vervullen.
Albert Roemeling vraagt of het niet verstandig zou zijn alleen nog maar pinnen te accepteren als
betaalmogelijkheid. Dit gebeurt bij andere verenigingen ook. Het bestuur heeft hier over
gesproken maar is van mening dat er nog dusdanig veel mensen zijn die contact betalen, zeker
kleine bedragen door kinderen, dat dit wellicht nog een stap te ver is
7 Begroting 2019
Als aangegeven presenteert het bestuur de actuele cijfers/stand van zaken.
•

•

•
•
•
•
•

Vz. geeft aan dat mede vanwege het mooie saldo en de tijdelijke sluiting van het park door
Corona er besloten is geen contributie verhoging (inflatiecorrectie) door te voeren.
Daarnaast heeft het bestuur besloten voor het jaar 2020 geen barborg te innen. Het
bestuur realiseert zich dat zulke besluiten aan de ALV moeten worden voorgelegd maar
door de bijzondere omstandigheden en de gedwongen verplaatsing van de ALV naar het
najaar heeft het bestuur dit besluit zelf genomen.
We hebben uit het steunpakket dat door de overheid ter beschikking is gesteld een
bijdrage van 4.000 euro gekregen. De gedwongen kantinesluiting tijdens ons hoogseizoen
hebben we te maken met gederfde inkomsten en deze subsidie compenseert dit verlies
gedeeltelijk, Afschrijvingen moeten nog worden verwerkt en gaan er dus nog van af.
Dit jaar hebben we een beroep gedaan op de Bosa subsidie voor onder andere
baanrenovatie, verlichting en training gerelateerde activiteiten; deze subsidie is inmiddels
overgemaakt.
Besparingen zijn te zien in de stroomkosten, ook het vaste aansluitingskosten zijn naar
beneden gegaan.
Er wordt altijd een potje aan de accomodatiecommissie verstrekt. Wat hier nog inzit zal
moeten blijken maar hier worden geen rariteiten verwacht.
Het toernooi zal vermoedelijk nog extra inkomsten generen.
De kas kan ook nog een aanvulling geven. Verder verwachten we dit jaar nog enkele
kleine afboekingen. Het feit dat we geen leningen meer hebben heeft ook als positief effect
dat we geen rentekosten meer hoeven te betalen.

Vanuit de zaal volgt de vraag of de subsidies geen leningen betreffen. Antwoord van de
Penningmeester is nee.
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Mina Ebbens vraagt zich af wat de post kosten vrijwillgers van 13.49 euro inhoudt. De
Penningmeester weet te melden dat dit een kleinigheidje betreft voor Peter Wessels die jarenlang
de lampen heeft verwisselt.
•

•

•

•

Vz. Geeft aan dat er gesprekken hebben plaatsgevonden met Heineken (diverse
biermerken) als toeleverancier voor de kantine. Ook met Vrumona (onderdeel van
Heineken en frisdrankenleverancier en Sligro (groothandel, samenwerkend met Heineken
en Vrumoma) zijn gesprekken geweest . De marges op de kantine kunnen we door een
samenwerking met deze drie partijen verder optimalieren. Daarnaast zijn het mogelijke
partners met betrekking tot de inrichting van het bargedeelte. De meningen zijn verdeeld
over Heineken als biermerk. De woensdagavond toss prefereert Hertog Jan. Vz.geeft aan
dat beide naast elkaar gevoerd kunnen worden en er geen harde afnameverplichtingen
zijn.
Harry Vos vraagt naar de marges. Vz. geeft aan dat die prima zijn maar ze niet in detail
kent; wel geeft de Vz. Aan dat de marges verbeterd kunnen worden aan de inkoopzijde.
Vz. Geeft ook aan dat de kantinecommissie met het nieuwe kassasysteem nu continu kan
monitoren welke producten goed lopen; koffie, standaard bier maar ook Affligem doet het
erg goed.
Paul ten Cate complimenteert de penningmeester met zijn duidelijk en overzichtelijke
manier van werken. We moeten volgens ten Cate streven naar een aantrekkelijke
vereniging. Luisteren naar de leden want die zijn belangrijk onderdeel van je verdien
model.
Vz. antwoordt hierop dat contributie bij ons op 1 staat. Vz. Als club spiegelen wij ons aan
omliggende verenigingen hoe die het doen en wat daar de contributie is, evenals de
prijzen. Ook qua ledenverloop. De Knltb geeft ons met enige regelmaat inzage hierin. De
tweede inkomstenbron is de inkomsten gegenereerd uit de kantine. De kantine commissie
houdt dan ook terdege rekening met de wensen van de leden. Op de derde plaats staan
de sponsor inkomsen welke met veel enthousiasme door Michel Smit wordt gedaan.
Binnen enkele weken zal een nieuwe baansponsor bekend gemaakt kunnen worden

8 Afscheid aftredende en benoeming nieuwe commissie- en bestuursleden
• Klaas Kuiper neemt na vele jaren trouwe dienst afscheid van de accommodatiecommissie.
• De Vz. geeft aan dat we zoeken naar een geschikt moment om Klaas nog even in het
zonnetje te zetten. Vaak doen we dit tijdens de vrijwilligersavonden, maar door Corona
mogen we dit soort bijeenkomsten momenteel niet houden
•

Marc Nuijten heeft zijn taken als algemeen bestuurslid neergelegd. Vanwege drukte in
privesfeer kan hij dit niet meer combineren. Wel blijft Marc actief in een adviserende en
ondersteunende rol met betrekking tot de toekomst van het park.

•

Verder zijn er meerdere commissies die wel wat extra handjes kunnen gebruiken.
De ledenadministratie, accommodatiecommissie, kantinecommissie, toernooicommissie
en de sponsorcommissie zullen u met open armen ontvangen.

•

De vz. doet dan ook een dringende oproep aan leden van LTC om zitting te nemen in één
van de eerdere commissies.

9 Toekomst visie
Vz. geeft aan dat er vorig jaar nog twee opties over waren.
A: verplaatsing park naar de Groene Long.
B: renovatie van het huidig park (+ aankoop grond gravelbanen).
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Vz. Geeft aan dat nu definitief is dat verplaatsing naar de groene long van de baan is.
Belangrijkste redenen voor dit besluit zijn:
- Dyka heeft op dit moment niet de behoefte meer de grond van LTC aan te kopen.
- Verplaatsing van park naar de Groene Long zou een grotere gemeentelijk investering
vragen. De gemeente geeft aan dat het hun dit op dit moment aan middelen ontbreekt
- Verder lijkt de ruimte op de Groene Long op dit moment beperkt. Een vereiste is dat wij
ons als LTC Steenwijk goed en ruim kunnen profileren en dat is niet mogelijk.
Verdere uitwerking van de plannen van een eventuele verplaatsing hebben dan ook geen zin en
zijn stopgezet. Het bestuur richt nu alle pijlen op het upgraden van het huidige park. Vz. geeft aan
dat we hierbij denken aan een traject van drie jaar. Oplevering van het geheel zou dan zijn in
2023 ons jubileumjaar!
Aandachtspunten bij upgraden park zijn:
- Verplaatsen van de ingang. Door een mogelijke uitruil met gesloten beurs van grond met
de gemeente, waarbij de helft van de parkeerplaatsen (ongeveer 300 vierkante is nu ons
eigendom) en de achterste delen van ons park (ongeveer 3000 vierkante meter welke wij
pachten van de gemeente) zullen worden uitgewisseld. In deze ruil is inbegrepen dat de
gemeente onze ingang zal verplaatsen en de parkeerplaatsen gaan herinrichten. Wij
behouden het recht de parkeerplaatsen te gebruiken maar zullen ze delen met het
toekomstige buurthuis en school.
- Vervangen van de toplaag van banen 1-3; mogelijk andere ondergrond, eventueel
enquêteren onder leden.
- Gravel opgeven? Veel werk en relatief weinig bespeeld. Beter is deze te vervangen door
een extra (verlichte) kunstrasbaan, aansluitend op baan 6
- Padel implementeren; dit is de snelst groeiende sport en in Spanje zelfs een grotere sport
dan tennis.
- Complex an sich; een sfeervolle kantine creëren en aanpakken van de bar en natte
ruimtes.
- Mogelijk banen overkapping om zo zelfvoorzienend te zijn in de winter.
- Sleutel/pasjesysteem.
Vz. Geeft aan dat de verwachting is dat 50-75 procent van de totale investering subsidiabel kan
zijn. Waarbij gedacht kan worden aan een netto financiering voor de club van 100.000 euro.
Indicatie van kosten banen 1-3 = € 80.000, kantine €100.000.
Bij verplaatsing entree zal ook de fietsenstalling verplaatst moeten worden,
We zitten nu in de brainstormfase. De komende tijd zal het bestuur benutten zelf verder te
inventariseren en brainstormen. Zodra we dit nodig achten zullen we onze leden erbij betrekken
door middel van enquêtering of ander nader bepalen middel.
Paul ten Cate geeft aan dat de gemeentes overal onder druk staan. Zijn de belofte gedaan door
gemeente aannames? Vz. Geeft aan dat dit een terecht punt is. In diverse mailwisselingen met de
gemeente staan enkele zaken wel zwart op wit. Maar hoe hard je dat kunt spelen is maar de
vraag.
10 Rondvraag en sluiting
Er worden zorgen geuit over de beperkte (recreatieve) mogelijkheden in de avonduren; we zien
dat met name in de avonuren er nagenoeg geen baan meer te reserveren is.
Ten Cate geeft dat wij als bestuur met, vijf banen op één avond reserveren voor les, de plank mis
slaan. Misschien goed een achtste baan te overwegen?
Harry Vos vult aan: zou het bestuur niet een standpunt hierover moeten innemen als maximaal 2
banen les per avond? Mogelijk ook lessen overdag verzorgen en in het weekend?
Ook wordt opgemerkt dat groepjes tennissers één baan twee keer achter elkaar reserveren. Dit
zou niet moeten kunnen. Maximaal één uur afhangen.
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Al met al kunnen we concluderen dat er op de piekmomenten te weinig banen zijn.
Er zal een goede balans gevonden moeten worden tussen lessers, recreanten en
competitiespelers, tossers.
Paul ten Cate geeft aan dat dit een luxeprobleem betreft maar vraagt het bestuur hier
duidelijkheid over te geven hoe de vereniging hier mee om gaat.
Vz. Geeft aan dit mee te nemen naar het bestuur. Geopteerd wordt om 1.5 baan te nemen voor
competitieteams, wanneer dit gewenst/nodig is. Een foefje kan zijn om bij de indeling van de
competitie het aantal beschikbare banen lager aan te geven aan te geven bij de KNLTB. Er zullen
dan ook minder thuiswedstrijden ingedeeld worden.
Voor de komende weken zal het bestuur een tijdelijke oplossing zoeken voor bepaalde dagen
zodat er een betere verhouding is tussen competitie, training en recreatief gebruik. Voor het jaar
2021 zullen er regels opgesteld gaan worden.
Alice van Gunst zou graag zien dat het bevestigen van een gereserveerde baan weer ingevoerd
wordt. Zo nu en dan wordt er een baan gereserveerd maar vervolgens niet bespeeld. Dit is in
tijden van baankrapte erg jammer.
Albert Roemeling merkt op dat de verlichting al een poosje anders geregeld is. Is het mogelijk dat
er een beschrijving van de nieuwe bediening wordt opgehangen?
Bestuur geeft aan dat deze er zou moeten hangen.
Thijs Bekhof geeft hierbij verder aan dat de gevoeligheid van het scherm voor afhangen zo nu en
dan te wensen over laat.
Vz. Geeft aan dat de penningmeester hierover nog contact heeft met de leverancier.
Mina Ebbens geeft aan dat het erg onprettig is dat je als nieuw lid alleen voor een kantinedienst
mag komen opdraven. Je weet van niks. Is het niet mogelijk om, naast een nieuw lid die voor het
eerst kantinedienst draait, een meerjarig lid te zetten die verdere tekst en uitleg kan geven.
Ebbens geeft aan dan eventueel dan best vaker te willen draaien.
Ook het alleen afsluiten is onprettig en voor enkelen zelfs reden om over te gaan tot afkoop.
De Penningmeester vraagt aan de aanwezig leden of zij weten of er leden ziek zijn of
zwaar/langdurig geblesseerd. Als bestuur zouden wij dit dan graag horen zodat we naast onze
zakelijke/bestuurlijke kant ook onze persoonlijke kant kunnen laten gelden.
De vz sluit de vergadering om ongeveer 21.30 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.
Edwin Boonstra
Algemeen bestuurslid
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JAARVERSLAG LTC 2021 (VAN DE VOORZITTER)
Alhoewel Covid momenteel nog grote invloed heeft op ons leven kunnen we toch voorzichtig weer
vooruitkijken. Voordat we gaan vooruitkijken op, voor ons als vereniging, twee spannende jaren,
blikken we tijdens de ALV nog eenmaal terug op het afgelopen jaar. Deze ALV zal voor het eerst
in ons bijna 100-jarig bestaan digitaal plaatsvinden en een ieder kan deze vanuit huis kunnen
bijwonen. Uiteraard zal ook deze ALV volledig interactief zijn en kunnen er ook on-line vragen
gesteld worden aan het bestuur.
Voor ons als bestuur stond 2020 voornamelijk in het teken om het recreatief tennissen en de
lessen zo goed als mogelijk door te laten gaan, met inachtneming van de op dat moment
geldende restricties. Dit vergde veel improvisatievermogen, niet alleen van ons als van diverse
commissies, maar ook van de trainers, lessers en leden. Een ‘tool’ die we in deze tijd niet hadden
kunnen missen is onze clubapp en deze hebben we dan ook veelvuldig gebruikt in de
communicatie. Daarnaast kunnen we ook concluderen dat het reserveringssysteem op onze
clubapp prima werkt; zeker gelet op de forse toename van het aantal leden en het feit dat in de
winter de capaciteit in de avonden beperkt is en reserveren een absolute noodzaak bleek. Als
bestuur kijken we tevreden terug over het afgelopen jaar, met name hoe de regels zijn opgevolgd
en hoe een ieder zich constructief heeft opgesteld.
Ondanks dat de kantine voor het grootste deel van het jaar gesloten was en we forse
investeringen hebben gedaan – denk aan LED verlichting, baanrenovatie, nieuw interieur en
kassasysteem – hebben we dankzij het solide beleid van onze penningmeester Arie een goed
jaar gehad. Onze financiële positie is verder versterkt, iets dat we ook nodig zullen hebben gelet
op de investeringen die we de komende twee jaar in ons park gaan doen.
Op de vorige ALV is reeds aangekondigd dat er definitief besloten is om op de huidige locatie te
blijven. Het bestuur heeft Plann ingenieurs in de arm genomen om verschillende scenario’s uit te
werken en door te rekenen met betrekking tot de herontwikkeling van ons park. Binnen enkele
weken zullen we twee scenario’s, tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering,
voorleggen waarbij de minimale eisen - onder andere 8 verlichte all weatherbanen en 2
padelbanen - die wij als bestuur hebben gesteld in verwerkt zijn.
Vooruitlopend hierop heeft de gemeente plannen gepresenteerd voor het terrein waarop
momenteel ’t PuzzelsTuk gevestigd is en de scouting gevestigd was. Een wens van de gemeente
is om een grotere parkeervoorziening te hebben die in eigendom is van de gemeente. Met de
gemeente Steenwijkerland hebben we een principe overeenkomst om onze parkeerplaats
(925m2) te ruilen tegen het achterste gedeelte van het complex dat wij in erfpacht hebben
(3.340m2). De gemeente zal de parkeerplaats herinrichten en vergroten. LTC leden en bezoekers
van LTC kunnen van deze parkeerplaats gebruik blijven maken. De ingang van het park zal door
het bovenstaande verplaatst worden. De nieuwe ingang zal komen te liggen tussen baan 3 en de
kleedkamers.
Het streven blijft om in 2023, het jaar dat we ons 100 jarig jubileum vieren, ons vernieuwde park
officieel in gebruik te nemen. Om dit jubileum groots te vieren hebben we besloten een tijdelijke
commissie in het leven te roepen die zich gaat richting op dit jubileumjaar. Voor deze commissie
zoeken we nog leden. Heb je interesse, meld je je dan aan bij onze secretaris Peter Bandringa
(secretaris@ltcsteenwijk.nl)..
De plannen voor de lange termijn zijn we zoals te lezen bevinden zich dus in een vergevorderd
stadium. Op korte termijn blijven we hopen dat verdere versoepelingen mogelijk zullen zijn als het
aantal besmettingen verder blijft dalen en dat de competities in juni alsnog van start kunnen gaan.
Tot die tijd blijft uiteraard recreatief tennissen – mits er een baan gereserveerd is – en lessen
toegestaan. Heel veel tennisplezier!
Taco Homan, Voorzitter LTC Steenwijk
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Ledenadministratie
2020: groei in aantal leden!
Stand van zaken
Ledenoverzicht verdeeld naar leeftijdscategorie.
Ledenaantal
Jeugdleden
Senioren
Totaal

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

01-01-21
74
287
361

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

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

01-01-21
48
26
153
134
361

Zoals uit bovenstaande tabellen is af te lezen telt LTC Steenwijk op 1 januari 2021 361
leden. Het grootste probleem blijft om meisjes te interesseren voor tennis.
Aantal conclusies:
• Ondanks corona is het ledenbestand t.o.v. vorig jaar behoorlijk gestegen.
• Verdeling senioren en junioren is voor junioren van 18,5% naar 20% gestegen.
• Aandeel vrouwen/meisjes is gestegen van 43% naar 44%. 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.
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