Verslag van de algemene ledenvergadering van LTVS, gehouden op dinsdag, 22 november 2016 in het
clubgebouw aan de Hoogstraat, aanvang 20.05 uur.
Aanwezig:
Bestuur:
Leden:

Jos de Clerck; Johan Vermeulen, secr./wnd.voorz.; Jan van Keulen, penn.mst.;
Monique Hazen-Van Pamelen, bestuurslid.
Nel Aalbregtse, Cor Baas, Leo Brouwers, Jan van Hoeve, Harry Hazen, Johan Jacob,
Karel Leenhouwers, Elsie Polderman, Theo Vellema.

1. Opening
Johan Vermeulen, wnd. voorzitter, heet allen welkom.
Hij wijst erop dat de ledenvergadering het bestuur de mogelijkheid biedt om aan de leden
verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. Uiteraard is er volop ruimte om vragen te
stellen over zaken, die niet duidelijk zijn. Hij vraagt de aanwezigen zich vrij te voelen om zich uit
te spreken.
Hierna verklaart hij de vergadering geopend.
2. Berichten van verhindering
Theo Berckmoes, Daniël Custers (bestuurslid), Eric Claerhout, Johan Claessen, Luc de Clercq,
Hans Henry, Jetty Henry, Joop Mulder, Eric Masselus, Vivian de Taeye, Koos Vermeulen, Els
Visser, Freddy Willems
3.

Ingekomen stukken en/of uitgaande stukken

4. Verslag vergadering d.d. 17 november 2015 (opgenomen in clubblad 2016 en op website
LTVS/nieuws)
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
5. Jaarverslagen
5.1. Technische commissie

Wat de competitie betreft hadden we dit jaar 8 teams, die de volgende resultaten
boekten:
Districtscompetitie Zeeland 2016
1e Herenteam 35+
2e Herenteam 35+
Herendubbelteam 35+
Herendubbelteam 50+
1e 50+ mixed team
2e 50+mixed team
3e 50+mixed team

1e in 1e klasse – poule van 8
6e in 2e klasse – poule van 7
6e in 3e klasse – poule van 7
3e in 2e klasse – poule van 7
4e in 1e klasse – poule van 7
5e in 3e klasse – poule van 8
4e in 3e klasse – poule van 4

Mixedcompetitie district Zeeland 2016
1e mixed-team 35+
4e in 1e klasse – poule van 8
Openingstoernooi
Dit jaar is in navolging van vorige jaren, het seizoen geopend met een mixed
toernooi. Net als koeien is iedereen enthousiast om na de winterperiode weer naar
buiten te mogen!
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Clubkampioenschappen
De dames enkel is ook dit jaar door te weinig aanmeldingen niet doorgegaan.
Zowel herendubbel als gemengd-dubbel zijn
ook dit jaar weer met een
verliezersronde gespeeld.
De Heren-enkel is in twee poules gespeeld en de winnaars van die twee poules
hebben vervolgens tegen elkaar de finale gespeeld.
De weergoden waren ons dit jaar goed gezind.
Het aantal inschrijvingen is ten opzichte van 2015 gestegen met 3 naar 48, een
stijging van ruim 6 %.
Het aantal wedstrijden is ten opzichte van 2015 gestegen met 6 naar 36, procentueel
liefst 20 %.
De uitslagen waren als volgt:
Onderdeel
HE
HD
HD-verl.ronde
DD (poule)
GD
GD-verl.ronde

Winnaar(s)
Rein Hazen
Mario Leenhouwers/Eric Claerhout
Jan van Keulen/Jan van Hoeve
Brigitte Loeys/Jeannette Claerhout
Mario Leenhouwers/Jeannette Claerhout
Monique Hazen/Johan Claessen

Runner(s)-up
Mario Leenhouwers
Luc de Clercq/Eric Masselus
Jos de Clerck/Marc Uyttenhove
Nel Aalbregtse/Kristien Uyttenhove
Luc de Clercq/Elsie Polderman
Krisien Uyttenhove/Eric Masselus

Overige evenementen
De mixed-avonden vonden plaats op vrijdag, 27 mei, 24 juni en 31 juli en kenden een
goede deelname.
Het ééndagstoernooi 50+ is op 7 juli gehouden en had met 32 deelnemers ook dit jaar
weer een uitstekende opkomst; aan het eind van de dag kon worden teruggekeken op
een geslaagd evenement.
Het invitatietoernooi, dit jaar door het bestuur georganiseerd, was ook dit jaar weer,
mede door het weer, een echt succes met 30 deelnemers.
Slotdag werd gehouden op zondag, 02 oktober; dit jaar– net als vorig jaar - was eten
en tennissen over twee dagen verspreid. Het eetgedeelte op zaterdagavond 01 oktober
de traditionele frites met stoverij - kende een erg goed opkomst. Het tennisgedeelte op
02 oktober kon door de vele regen jammer genoeg niet doorgaan.
5.2. Jeugd

Begin mei 2016 zijn we voor het tweede seizoen begonnen met dezelfde groep
jeugdige tennissers, als waarmee we eind oktober 2015 het vorige seizoen hadden
afgesloten. Om een optimaal resultaat te behalen, geeft Karel aan maximaal twee
kinderen tegelijk les. De lessen waren op woensdagmiddag en verder na schooltijd op
maandag en donderdag. Verdeeld over de drie dagen begonnen we met zes kinderen.
Door hun enthousiasme werd er op school automatisch reclame gemaakt voor de
tennissport. Dit heeft er toe geleid dat we binnen enkele weken groeiden naar dertien
jeugdleden. Met hen hebben we uiteindelijk tot half oktober het seizoen getraind en
uitgespeeld.
Omdat Karel ten behoeve van de kwaliteit van zijn trainingen het maximum van twee
jeugdspelers per les gehandhaafd bleef, liep het aantal lessen op naar tien per week.
Met name de lessen op woensdag van 14:00u tot 20:00u begonnen zwaar te wegen,
zodat hij erg blij was met de hulp van Nel, die hem is komen assisteren. Voor het
volgend seizoen is Karel dan ook voornemens om Nel zoveel mogelijk bij de
jeugdopleiding te betrekken. Verder zal hij steeds meer gebruik gaan maken van het
ballenkanon bij de gevorderden om de basisslagen te perfectioneren.
Naast de oefensessies worden er door de verenigingen in West-Zeeuws Vlaanderen
Kids Fundagen gehouden. Dit zijn jeugdtoernooien, die veelal om de beurt gehouden
worden bij de diverse verenigingen in Hoek, Breskens, Aardenburg, Schoondijke
,Sluis en Groede. Hierbij kunnen de kinderen zich telkens inschrijven en zichzelf
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testen of ze aan het verbeteren zijn. Winnen is leuk, maar spelplezier en sportiviteit is
nog veel belangrijker. Door minimaal 4 keer aan de Kids Fundagen mee te doen,
hebben Finn en Glenn nog een extra prijs ontvangen op het eindtoernooi in Groede.
Op 25 september jongstleden hebben we onze Kids Fundag in Sluis gehouden. We
waren heel blij dat alle jeugdleden van onze vereniging zich hiervoor hebben
aangemeld. Heel mooi weer, in totaal dertig enthousiaste spelers en een muzikale
begeleiding van DJ Chris maakte deze zondagochtend tot een ware happening. Door
een late afmelding hebben we nog snel van twee poules één poule gemaakt. Er is op
diverse nivo’s gespeeld. In de categorie rood heeft Bas namens onze vereniging de
eerste prijs behaald. Dankzij de vrijwilligers en ouders konden de kinderen vlot hun
wedstrijd spelen, een broodje en twee drankjes halen en verder genieten van de
muziek, waarbij gretig gebruik gemaakt werd van het indienen van verzoeknummers.
Op het eind van het toernooi hebben we de winnaars een beker uitgereikt en de
overige deelnemers een medaille.
Nel Aalbregtse vindt het jammer dat er niet één lijn wordt getrokken voor wat betreft
de prijzen, het systeem van LTVS is prima: iedereen een medaille en de winnaar een
beker.
In het regionaal overleg in maart over dit onderwerp zal opnieuw worden gevraagd of
het mogelijk is meer uniformiteit hierin te krijgen. Zeker de jongere jeugd vindt een
medaille leuker dan een paar dempers voor hun racket.
Karel Leenhouwers zou graag zien dat de leden van de jeugdcommissie ook eens
acte de presence geven bij een KFD-toernooi in een andere plaats; mogelijk zou dan
ook het vervoer in één keer zijn opgelost.
Duidelijk wordt gesteld dat het vervoer een taak is van de ouders. Het moet toch
mogelijk zijn dat zij onderling afspraken daarover maken.
Karel Leenhouwers vindt het niet zijn taak dat hij de beker voor de winnaar van het
KFD-toernooi bij hem gaat bezorgen in Maldegem. Monique en Jos wijzen hem erop
dat dat inderdaad zijn taak niet is. Toen bleek dat de winnaar ervan niet in Groede
meespeelde, had hij de beker gewoon terug moeten geven aan Jos of Monique.
Dat hij hem naar Maldegem heeft gebracht, is zijn eigen keuze geweest.
5.3. Evenementencommissie

In 2016 werden er 7 activiteiten georganiseerd door de evenementencommissie.
1 mei 2016: Openingstoernooi.
Het was de bedoeling om het openingstoernooi te houden op 24 april, maar vanwege
de slechte weersverwachting werd besloten deze te verplaatsen naar 1 mei.
Er werd koffiekoek + koffie/thee aangeboden en kaas, worst en toast met salades
geserveerd. Het weer was redelijk zonnig.
21 leden hebben actief deelgenomen aan het openingstoernooi en een aantal leden
met aanhang waren toeschouwer (8 in totaal)
27 mei 2016: 1e mix toss avond
Het was mooi tennisweer. Er werden kaas en worst geserveerd en gefrituurde hapjes.
14 leden hebben minimaal 1 mixpartij gespeeld. In totaal waren er 22 leden aanwezig,
inclusief aanhang.
24 juni 2016: 2e mix toss avond.
Het was een prachtige en windstille zomeravond. De sfeer was mede door het
prachtige weer geslaagd. Op deze avond werden de Hollandse Nieuwe en als
alternatief een broodje kroket geserveerd.
19 leden hebben actief deelgenomen aan de mix toss avond. Met aanhang waren er in
totaal 24 aanwezigen.
2 juli 2016: afsluiting competitie met BBQ.
Vanwege de koele temperatuur en veel wind was het niet mogelijk om buiten op het
terras te vertoeven. De start van de BBQ was later dan gepland, omdat de barbecue
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apparatuur ons in de steek liet (werkte maar voor de helft) Er werd uit privékring nog
een elektrische barbecue gehaald en zo konden we toch nog genieten van het heerlijke
vlees.
Het was een gezellig en geslaagde avond met 28 deelnemers.
31 juli 2016: 3e mix toss avond met mosselen.
Het weer was bewolkt met af en toe zon, maar de temperatuur was aangenaam.
Er zijn 20 kg mosselen gekookt door kok Rob en allemaal op gegeten.
25 leden hebben actief deelgenomen. Er waren 32 aanmeldingen voor een portie
mosselen.
27 augustus 2016: Tapasavond.
Het was een zwoele zomeravond met een temperatuur van 25 graden, die we uiteraard
buiten op het terras hebben doorgebracht tot middernacht.
Er werd een 8 gangen menu van Spaanse gerechten geserveerd, gemaakt door
meesterkok Rob en Elsie. Het menu was volgens de aanwezigen van een uitstekende
kwaliteit.
25 leden hebben deelgenomen.
1 oktober 2016: Afsluiting van het tennisseizoen.
Er waren 37 deelnemers. De kantine was sfeervol ingericht. Het feestmenu werd
geserveerd: Cava met tapashapjes, garnalen- of kaaskroket als voorgerecht en friet
met stoverij als hoofdgerecht en als toetje een dame blanche. Het was een mooie
afsluiting van het tennisseizoen.
2 oktober 2016: Slotmiddag geannuleerd.
Helaas is deze door de regen letterlijk in het water gevallen en niet door gegaan.
Het was een succesvol jaar, mede door de gunstige weersomstandigheden.
De leden van de evenementencommissie hebben hun taken weer goed verricht.
Bedankt Rob & Elsie, Johan & Annie en Eric & Jeanet voor jullie inzet.
Elsie Polderman bedankt Monique voor de wijze, waarop ze leiding geeft aan de
commissie; sfeer en overleg zijn prima.
6. Financiële overzichten 2016
6.1. Vereniging
De penningmeester geeft een toelichting op een aantal uitgaven en inkomsten, die opvallend
afwijken van de begroting.
 4170: Gas, licht en water
begroot 4.000 werkelijk 1.770
Reden: Meevallende afrekening energieverbruik en teruggave ecotax.
 8000: Contributie senioren begroot 5.900 werkelijk 5.338
Reden: Dalend ledental.
 8065: Jeugdsponsoring
begroot 350 werkelijk
0
Reden: Gemeente Sluis heeft deze sponsoring beëindigd.
De exploitatie van de vereniging sluit uiteindelijk met een voordelig saldo van bijna € 2.200.
 Jaarlijks ontvangt de vereniging een bijdrage van de gemeente Sluis voor exploitatie
van het park; dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en bedroeg voor 2016: € 6.748.
Dit bedrag vormt samen met de overige inkomsten (contributie, sponsorgelden e.d.)
de middelen, waarmee de vereniging haar kosten moet financieren. Het valt niet aan
te geven voor welke specifieke kosten dit bedrag is gebruikt.
 De energieleverancier factureert zowel de kosten voor de vereniging als voor de
kantine/accommodatie in één factuur aan de vereniging. Vanuit de vereniging
worden de energiekosten, die verband houden met kantine/accommodatie (jaarlijks
€ 1.200) doorberekend. Dit doorberekende bedrag is bij de vereniging verantwoord
bij de opbrengsten en bij kantine/accommodatie bij de uitgaven.
6.2. Kantine/accommodatie
Het netto resultaat van accommodatie is € 489.
Het resultaat valt iets lager uit dan in voorgaande jaren, maar houdt verband met een andere,
meer reële wijze van verrekening van kosten en baten van evenementen tussen vereniging en
kantine/accommodatie.
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6.3. Verslag kascommissie
De commissie wordt gevormd in 2016 door Jan van Hoeve, Eric Claerhout en Cor Baas (in
2016 reserve).
Jan van Hoeve brengt verslag uit van de controle door de commissie en spreekt zijn
waardering uit voor de volledigheid en zorgvuldigheid van de administratie.
Op voorstel van de commissie stemt de vergadering in met de financiële verslaglegging over
2016 en verleent ze décharge aan penningmeester en bestuur voor het gevoerde financiële
beleid.
7. Benoeming lid kascommissie
Aftredend is Jan van Hoeve; de kascommissie 2017 wordt gevormd door Eric Claerhout en
Cor Baas. Harry Hazen is bereid om zitting te nemen in de commissie. In 2017 wordt de
commissie dus gevormd door Eric Claerhout, Cor Baas en Harry Hazen (in 2017 reserve).
Theo Vellema stelt zich kandidaat voor benoeming in 2017.
8. Bestuursverkiezingen
Regulier aftredend
Daniël Custers, bestuurslid
Johan Vermeulen, bestuurslid

Herkiesbaar
ja
ja

Er hebben zich bij het secretariaat geen kandidaten gemeld.
Bovenstaande personen worden met algemene stemmen voor een nieuwe periode van drie jaar
benoemd.
Ook heeft niemand zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap. Besloten wordt de huidige
situatie ongewijzigd voort te zetten.
9. Financiën 2017
9.1. Begroting
De penningmeester licht de begroting 2017 toe.
Leidraad bij de samenstelling hiervan zijn de resultaten over 2016 en voorzienbare,
onvermijdelijke ontwikkelingen.
De begroting geeft geen aanleiding tot vragen.
9.2. Contributie (junioren/senioren)
Op basis van de resultaten 2016 en de voorzienbare kosten voor 2017 is een verhoging van de
contributie niet nodig. Het bestuur stelt dan ook voor om de contributie ongewijzigd te laten,
d.w.z.:
Senior € 87,50; Junior € 37,50
De vergadering stemt hiermee in.
10. Mededelingen en voorstellen bestuur m.b.t. 2016
 Het ledenbestand vertoont een dalende tendens en baart, net als de leeftijdsopbouw, zorgen.
Ook nu weer hebben een zestal leden laten weten hun lidmaatschap per eind 2016 te willen
beëindigen. Hoewel de redenen alleszins plausibel zijn, betekent het toch weer een fikse
aderlating.
De gemiddelde leeftijd van de leden is 48 jaar, met een groot hiaat qua verdeling in de
leeftijdsklasse 15- 55 jaar.
45 % van het ledenbestand (ongeveer 40 leden) is de 55 jaar ruim gepasseerd
Om te proberen het bestand op te vijzelen zullen we begin volgend jaar in diverse regionale
bladen, waaronder ook TamTam, aandacht besteden aan LTVS.
Ook zal worden bekeken of er met andere sportverenigingen (voetbal, badminton) in de kern
mogelijkheden zijn om elkaar positief te beïnvloeden.
Ook belangrijk is de jeugd op jonge leeftijd aan het tennissen te krijgen; bekeken zal worden
of en zo ja, hoe daar vorm aan kan worden gegeven.
Ook de gemeente Sluis werkt aan een huis-aan-huis te bezorgen brochure, waarin de
sportverenigingen in de gemeente worden uitgelicht.
 In 2017 zullen
de sleepnetten en de drankplateaus zodanig kunnen worden
opgehangen/gemonteerd, dat ze niet langer overlast bezorgen.
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Jos de Clerck en Daniël Custers vervullen vanaf 2017 de functie van
verenigingscompetitieleider (VCL) van LTVS. Beiden hebben met goed gevolg de daarvoor
verplichte KNLTB-cursus gevolgd. Ze nemen deze functie over van Chris Burky.
De kantine-inkopen worden vanaf 2017 gedaan door Koos Vermeulen; ze neemt deze taak
over van Chris Burky.
Vanaf 2017 is er niet langer een KNLTB-vertegenwoordiger niet langer een voor het district
zuid-west.
Vanwege bezuinigingen is deze functie weggesaneerd en samengevoegd met andere districten
naar een meer bureaumatige functie. Tot en met 2016 was René Biemans ons regionaal
aanspreekpunt.
Vanaf 2017 kunnen verenigingen ervoor kiezen om competitiewedstrijden sneller te laten
verlopen door het invoeren een decisive-point op 40-40 (dus geen voordeel of nadeel) en in
plaats van een derde set een supertiebreak te spelen (tot 10 met 2 punten verschil).
Dit speelt met name voor verenigingen met veel competitieteams en een grote belasting van de
beschikbare banen. De VCL’s van onze vereniging zullen in overleg met de teamcaptains
adviseren.

11. Rondvraag
 Bardienst
Nel Aalbregtse vraagt zich af hoe kan worden bereikt dat leden hun bardienst
“draaien”. Het komt toch regelmatig voor dat er ’s avonds geen bardienst is.
Dit blijft een probleem omdat sancties ontbreken.
Ook de gedachte om de contributie te verhogen met een bepaald bedrag, wat dan terug
wordt betaald als bardienst wordt gedraaid, is niet haalbaar en wel om 2 redenen:
1. Er is geen “pool”, waaruit vervangende vrijwilligers – tegen betaling – kunnen
worden opgeroepen.
2. LTVS kent veel slapende leden die mogelijk het lidmaatschap heroverwegen als
zij worden geconfronteerd met een opslag op de contributie.
Binnen het bestuur zal toch nog eens opnieuw op mogelijke alternatieven worden
gestudeerd.
 Tennissen jeugdleden
Karel Leenhouwers
Vanaf 15 jaar mogen jeugdleden niet meer deelnemen aan de KFD’s, terwijl het
ontzettende belangrijk is deze doelgroep te blijven motiveren om door te gaan met
tennissen. De jeugdcommissie zal dit punt bespreken tijdens de KFD-regiovergadering
in het 1e kwartaal van 2017.
Bovendien wordt besloten dat vanuit het bestuur een brief aan de leden zal worden
gestuurd, waarin wordt gevraagd wie bereid is om zo nu en dan met één van die
jeugdleden een partijtje te spelen. Het is van groot belang hen erbij te blijven
betrekken.
 Datum jaarvergadering
Leo Brouwers stelt voor de jaarvergadering op een ander tijdstip te houden, mogelijk
leidt dat tot een grotere belangstelling.
Het bestuur geeft aan dat de bepalingen in de statuten eisen stellen aan het tijdstip en
dat de mogelijkheid om te schuiven zeer beperkt is. De praktijk leert ook dat een
vergadering in een andere periode niet leidt tot een hoger aantal deelnemers.
 Tegenstanders competitie
Theo Vellema vindt het jammer dat de tegenstanders in de competitie vaak ver weg
zitten. Hij pleit ervoor om de poules meer samen te stellen uit teams uit de regio.
Dit onderwerp is al verschillende keren aan de orde geweest bij de KNLTB en zal
opnieuw worden aangekaart.
 Competitieteams
Johan Jacob vraagt of er al bekend is met hoeveel competitieteams LTVS volgend
seizoen zal uitkomen. De voorzitter geeft aan dat de sluitingsdatum voor aanmelding
nog niet verstreken is en dat pas daarna een beeld kan worden gevormd als die
verwerkt is. De verwachting evenwel is dat er alles bij elkaar één team minder zal zijn.
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Banen en park
Elsie Polderman spreekt haar waardering uit voor de kwaliteit van de banen en het
park.

12. Sluiting
De voorzitter dankt hierna iedereen voor de geleverde inbreng, alle vrijwilligers voor hun inzet dit
jaar, en sluit om 21.45 de vergadering en biedt iedereen namens de vereniging nog een drankje
aan.
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