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Algemene Ledenvergadering LTVS
24 november 2020
Digitaal via ZOOM
Jan van Keulen
Vicevoorzitter & Penningmeester
Monique Hazen-van Pamelen
Secretaris
Jos de Clerck
Lid
Marc Uyttenhove & Kristien Grymonpon, Gary Vervoort & Maria
Verbelen, Alfred Lefever & Johanna Lefever, Theo Vellema, Joop
Mulder, Leen Van Leugenhaeghe, Dirk Demeyer, Johan Vermeulen,
Johan Claessen, Eric Masselus, Daniël Custers, Harry Hazen en Rein
Hazen
Nel Aalbregtse, Elsie Polderman, Johan Jacob en Leo Brouwers
Monique Hazen-van Pamelen

1.

Opening
Om 20:00 uur door de voorzitter.
Voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging, wordt door de corona
maatregelen, deze vergadering digitaal via ZOOM gehouden.
De agenda & bijlagen worden getoond via een PowerPointpresentatie.

2.

Berichten van verhindering.
Zie kolom bovenaan: afwezig m.k.

3.

Ingekomen en uitgegane stukken.
Geen.

4.

Goedkeuring verslag 19 november 2020
Het verslag is eerder dit jaar bekend gemaakt door plaatsing op de Website en in
het clubblad. Het verslag wordt paginagewijs doorlopen.
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

5.

Verslagen 2020 (bijlagen)
1. Technische commissie (toelichting Jos)
2. Evenementencommissie (toelichting Monique)
Johan V. meldt dat op 30 juli het 50+ toernooi was. Hij vond het vreemd, dat hij
in tegenstelling tot andere jaren niet in beeld was om dit te organiseren. Het
bestuur had begrepen dat Johan, nu hij bepaalde periodes per jaar in Spanje
verblijft, niet beschikbaar zou zijn om dit te organiseren. Het bestuur vindt dat
hier sprake is van een miscommunicatie. Komend jaar hopen we weer een
beroep op Johan te kunnen doen.
3. Financieel overzicht LTVS (toelichting Jan)
Verduidelijking van extreme overschrijdingen in de posten:
4170: Energie gas en licht: door een fout van Delta energie, zonder
medeweten van LTVS was een contract opgezegd en volgde een afrekening. Er
moest een nieuw contract afgesloten worden. Er is 2x een te hoog voorschot
berekend. We verwachten bij de afrekening in februari 2021, nog een teruggave
van €600.
4180: water: nog geld tegoed; is net als bij het gas en licht fout gegaan.
In 2019 grote waterlekkage gehad, op basis daarvan heeft Evides in 2020 te
hoog voorschot gerekend.
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4550: Onderhoud sproei installatie: dit jaar pech gehad met de installatie, 3
sproeikoppen en 2 elektronische kraantjes vervangen.
4595: Aanschaf klein inventaris: voor onderhoud tennispark een Stihl
kantjessnijder aangeschaft en 4 nieuwe Rekré sleepnetten.
4640: Diverse kosten: Grote clubactie (zie post 8045), Dokkumer vlaggen:
aanschaf clubvlag; imker geweest voor 2 wespennesten; Terneuzense Glashandel
voor herstel kapot raam herenkleedkamer (parasol tijdens storm er tegenaan
gewaaid); aanschaf 2 nieuwe grote parasols(levering in maart 2021; nog niet
betaald, voor rekening van dit boekjaar)
8020: Sponsorbijdrage: vanwege corona heeft het bestuur besloten om de
bijdrage voor de reclamebordsponsors dit jaar te verlagen van €115 naar €65. Er
is maar de helft van het seizoen getennist en het is tevens een gebaar geweest,
mede om voor het komende jaar geen sponsors kwijt te geraken.
8045: Diverse inkomsten:
€ 300: Grote Clubactie
€ 241,47: Rabo Club Support actie
€ 3.500: TASO → Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties (Covid-19) TASO
is een regeling van de Nederlandse regering. LTVS heeft hier een aanvraag voor
ingediend. Het is een compensatie voor gederfde inkomsten. Inkomsten min
uitgaven geeft een verlies van € 1.673,82
Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.
Joop vindt het goed gedaan en geeft een compliment voor het verkrijgen van de
TASO.
4. Financieel overzicht Kantine/accommodatie (toelichting Jan)
4340: Klein inventaris: 2 nieuwe tosti-ijzers, 8 nieuwe plantenpotjes, thee-en
vaatdoeken aangeschaft.
8000: Ontvangsten in de kantine: goede bezetting tijdens de evenementen met
als uitschieter Invitatietoernooi.
Saldo komt uit op een winst van € 1.152,99.
Het totale verlies komt dit boekjaar uit op €500.
5. Verslag kascommissie
De kascommissie is in 2020 gevormd door Theo Vellema en Marc Uyttenhove.
Theo meldt dat de jaarrekening 2020, thuis bij de penningmeester is
gecontroleerd en goedgekeurd door de kascommissie.
De ALV stemt hiermee in.
6.

Benoeming lid kascommissie
De kascommissie 2021 wordt gevormd door Marc Uyttenhove en Joop Mulder. Theo
Vellema treedt af en wordt bedankt voor zijn inzet.
Ter completering dient een lid voor de periode van 3 jaren (1e jaar reserve lid) te
worden benoemd.
Tijdens de vergadering stelt niemand zich beschikbaar.
Actie bestuur: werving onder de leden tijdens de activiteiten in 2021.

7.

Bestuursverkiezingen
Regulier aftredend
Jan van Keulen
Monique Hazen-van Pamelen
Er wordt gestemd via een digitale
herbenoeming voor 3 jaren.
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Huidig bestuur bestaat sinds 2020 uit 3 leden. Indien er leden zijn die interesse
hebben in een bestuursfunctie, dan kunnen die zich melden bij het bestuur. De
huidige 3 bestuursleden kunnen het werk aan, met hulp van de leden, die zich
vrijwillig inzetten voor het wekelijkse onderhoud van het tennispark en hulp bij de
geplande activiteiten.
Theo vraagt of er nog leden interesse hebben om aan te sluiten bij de
onderhoudscommissie op vrijdagochtend?
Actie bestuur: @ met verzoek naar de leden.
8.

Financiën 2021
8.1.
Begroting (toelichting Jan)
Gebaseerd op 2020.
Uitgegaan van gelijk aantal blijvend leden. We proberen ons zo veel mogelijk
hieraan te houden.
Gelegenheid tot het stellen van vragen.
Johan V. vraagt waarom er voor de aanleg van de banen iets minder begroot is?
Jan meldt dat dit zit in de nieuwe belijning, die we in 2020 nieuw hebben
aangeschaft en die we in 2021 weer gebruiken.
8.2.
Contributie 2021
Ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren.
€37,50 voor junioren en €87,50 senioren.

9.

Mededelingen 2020.
Evaluatie van:
a) Beschikbaar stellen sleutel drankenhok 2020 aan leden.
Sinds aanvang van het tennisseizoen 2020 wordt een sleutel van het
drankenhok in de kassa bewaard. Reden: na een tennisactiviteit (waarbij leden
niet de beschikking hadden over de LTVS-portemonnee) kon het leeggoed niet
opgeruimd worden en de drankenkoeling niet aangevuld.
Het bestuur vindt dat leden hier goed mee omgaan.
b) Aanleg tennisbanen, inclusief lijnen voor eerste maal uitbesteed in
2020.
Is goed bevallen en wordt voor 2021 voortgezet.
c) Sluiting seizoen. De netten en lijnen worden er afgehaald zaterdag 28
november, aanvang 09:30 uur. Het bestuur, Harry en Johan V. zijn aanwezig.
Reclameborden & windschermen en netten van baan 3 & 4 zijn er al af.

10.

Rondvraag.
Het bestuur ontvangt complimenten van de deelnemers voor hun werk voor de club,
idem de vrijwilligers. Rein en Eric worden bedankt voor hun inzet voor de club. De
PowerPointpresentatie van de Algemene Ledenvergadering is goed ontvangen bij de
deelnemers.
Daniël:
- Vraagt of de digitale presentatie van de ALV in de toekomst ook voortgezet kan
worden, vooral voor de leden die dan in het buitenland verblijven. Het bestuur
vindt dit een goed idee.
- Zijn er afmeldingen van leden of competitieteams voor 2021?
Jos stuurt nog een @ uit naar de leden voor deelname aan de competitie 2021.
Els Visser heeft zich afgemeld na jarenlange lidmaatschap LTVS. Ze blijft lid van
Animo in Terneuzen.
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Familie de Lodder is sinds dit jaar geen lid meer van LTVS, wegens
gezondheidsreden Erna en André stopt volgend jaar met tennissen.
Alfred verwacht dat “zijn” competitieteam, doordat echtpaar de Lodder wegvalt
en Annemarie er ook niet altijd is, waarschijnlijk stopt.
Eventueel deelname van Eric Masselus?
Die geeft aan dat hij in de maanden maart en april niet beschikbaar is.
11.

Sluiting
Om 20:53 uur door de voorzitter met dankwoord voor ieders inbreng en de positieve
woorden.

Bijlagen:
Verslagen 2020:
− Technische commissie
− Evenementencommissie
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