Notulen Algemene Ledenvergadering LTV Breukelen dd 17 februari 2020
Aanwezig: 35 stemgerechtigde leden.
OPENING
De voorzitter Jean-Paul Paumen opent om 20.00 uur de vergadering. Er zijn 35 leden aanwezig, dit is
niet voldoende (10% van stemgerechtigde leden moeten aanwezig zijn). We sluiten de vergadering en
openen opnieuw. Hij heet iedereen van harte welkom.
De Algemene Leden Vergadering (ALV) heeft in 2020 een andere opzet dan de voorgaande jaren.
De notulen en financiële cijfers zijn vooraf per mail naar alle leden gestuurd met het verzoek om
vragen vooraf in te dienen bij de secretaris. Enkele leden hebben hier gebruik van gemaakt en per
mail antwoord van het bestuur ontvangen op de door hen gestelde vragen.
Er zijn geen opmerkingen over de vooraf rondgestuurde notulen van de ALV 2019, dus deze zijn bij
deze vastgesteld.
MEDEDELINGEN
1. baanreglement
Het baanreglement is aangepast, omdat er verouderde informatie was opgenomen. De stemming om
het baanreglement te wijzigen met de volgende aanpassing “alle leden, inclusief juniorleden, mogen ’s
avonds tennissen” wordt unaniem aangenomen.
Het aangepaste baanreglement zal op de tennisclub worden opgehangen.
2. uitslag ledenenquête
Alle leden hebben per mail een uitnodiging ontvangen om deze enquête in te vullen. De enquête is
door 59 leden ingevuld en geretourneerd. De uitslag van de ledenenquête is met de notulen
rondgestuurd.
3. club analytics LTV Breukelen
De club analytics statistieken die wij van de KNLTB hebben ontvangen, zijn tijdens de ALV met de
leden gedeeld en met deze notulen naar alle leden toegestuurd. Veel tennisverenigingen zien de
laatste jaren een teruggang van het aantal leden. Ook LTV Breukelen heeft minder leden dan een
aantal jaren geleden. De JC heeft met succes veel energie gestoken in het werven van nieuwe leden;
afgelopen jaar 30 nieuwe jeugdleden.
Ledenbestand is na een terugval nu redelijk stabiel. We blijven actie ondernemen, zowel om nieuwe
leden aan te trekken als ook leden te behouden.
4. verhuizing & harmonisatiewet
Naar de leden toe is er weinig gemeld omdat er eigenlijk geen nieuws is. Achter de schermen wordt er
door een klein groepje leden veel overleg gevoerd. Met behulp van een financieel adviseur heeft LTV
Breukelen een financieel plan gemaakt en berekend wat het maximale bedrag is dat wij kunnen en
willen bijdragen aan een verhuizing. Helaas gaat besluitvorming bij de gemeente minder snel dan wij
wenselijk achten en is er nog geen terugkoppeling ontvangen op ons financiële voorstel.
Tevens is er veel overleg over de zgn harmonisatiewet: voornemen van de gemeente is om dezelfde
financiële afspraken te maken met alle tennisverenigingen binnen Stichtse Vecht. Moeilijkheid hierbij
is dat er zeer verschillende afspraken zijn tussen de diverse verenigingen en de gemeente. De
bedoeling is dat de huidige huurconstructie van de baan overgaat in eigendom. Voor deze wijziging wil
LTV Breukelen baan 1 t/m 3 gerenoveerd hebben, waarbij de gemeente bijdraagt aan deze kosten.
Ivm de eventuele verhuisplannen is hierover nog geen akkoord bereikt met de gemeente. Voor LTV
Breukelen zal dit een voorwaarde zijn voor de verzelfstandiging.
Leo Besemer geeft als advies om gebruik te maken van inspreekrecht bij de gemeente. Bestuur
bedankt voor deze tip en gaat dit oppakken.
5. samenstelling bestuur
Jean-Paul benoemt dat er een aantal bestuurswijzigingen heeft plaatsgevonden. Bas Smeele heeft het
stokje overgenomen als voorzitter jeugdcommissie, Hans Snelders is voorzitter faciliteiten geworden
en Bas Neijenhuis is als voorzitter CWT ook onderdeel van het bestuur geworden.
Jean-Paul meldt dat zijn termijn als voorzitter er op zit, maar het is nog niet gelukt om een opvolger
te vinden. Jean-Paul is bereidt om nog maximaal 1 jaar door te gaan: Na de ALV 2021 zal hij definitief
stoppen. Aan ieder de vraag om te zoeken naar een opvolger.

JAARVERSLAG BESTUUR
Het jaarverslag is gedeeld met de leden; een korte terugblik op 2019, een vooruitblik naar de
aandachtspunten voor 2020 en een overzicht van het verloop van de ledenaantallen van de afgelopen
jaren.
Bardiensten
Het bestuur heeft besloten om de vrijstelling van bardiensten voor commissieleden te beëindigen. Dit
is een te grote groep geworden ten opzichte van het totale ledenaantal waardoor er teveel betaalde
bardiensten moeten worden ingezet. Dit is een van de acties die genomen worden om het financiële
resultaat positief te beïnvloeden.
N.a.v. dit onderwerp volgt een discussie over de maximum leeftijd voor bardiensten. Met een
stemming onder de aanwezige leden wordt unaniem aangenomen om de bardienstleeftijd te verhogen
van 70 naar 75 jaar *.
(* noot van de secretaris: enkele dagen na de ALV heeft het bestuur deze wijziging van de
leeftijdsgrens teruggedraaid, omdat deze niet vooraf was geagendeerd en dit besluit aan alle leden
gecommuniceerd. Nadat het bestuur in aanloop naar de ALV 2021 echter de statuten nogmaals heeft
bekeken is dit besluit toch alsnog aangenomen. Dit wordt toegelicht tijdens de ALV van 2021).
ledenpasjes
In tegenstelling tot voorgaande jaren behoudt elk lid het huidige ledenpasje. De procedure waarbij de
ledenpasjes pas uitgereikt werden als de bardiensten waren ingevuld is hierdoor niet meer van
toepassing. Ieder lid is pas speelgerechtigd als de contributie is betaald en de 2 bardiensten zijn
ingevuld. Wij zullen dit bijhouden en eenieder nog 2x een reminder sturen. Na deze 2e reminder mag
er geen competitie worden gespeeld en versturen wij een factuur van 100 euro voor het afkopen van
de bardienst.

FINANCIEN
De financiële cijfers zijn vooraf gedeeld met de leden.
De kascontrolecommissie heeft de cijfers goedgekeurd, dank aan Michel van der Breggen en Wim van
Weerdenburg voor hun werk.
Echter na goedkeuring van de cijfers heeft Ruud Vlek enkele dagen voor de ALV een mail gestuurd dat
de wijze waarop wij de ClubCollect fout hebben opgenomen in de boekhouding niet correct was. Op
dat moment was de bespreking en goedkeuring met de kascontrolecommissie al geweest. De
penningmeester heeft vervolgens overleg gehad met bestuur en kascontrolecommissie en de verlies &
winst is nog voor de ALV aangepast conform opmerkingen van Ruud Vlek.
Tijdens de ALV heeft het bestuur hier melding van gemaakt en de aangepaste cijfers op dat moment
uitgedeeld. Er is tevens een nieuwe brief door de kascontrolecommissie opgesteld en ondertekend,
waarin melding is gemaakt van de aanpassing en die de kascontrolecommissie heeft ondertekend ter
goedkeuring voor het gevoerde beleid en de financiële cijfers.
De kascontrolecommissie 2020 bestaat uit Wim van Weerdenburg en Judith van de Vorle.
Er zijn veel acties ondernomen om kosten te reduceren met als doel om een positief resultaat neer te
zetten. Dit is nog niet helemaal gelukt, mede vanwege een terugbetaling aan ClubCollect van teveel
ontvangen gelden.
Er is bezuinigd op de schoonmaakkosten, waarbij enkele aanwezige leden aangeven dat het clubhuis
niet altijd schoon is. Het bestuur zal dit meenemen in de nieuwe afspraken met het
schoonmaakbedrijf.
Oa door een lager ledenaantal is de baromzet lager dan begroot.
Complimenten voor de sponsorcommissie die ruim meer sponsorgelden hebben binnengehaald dan
begroot, hetgeen een positieve invloed op de cijfers heeft. Dank aan Ivo Kalthoff, Rens van Angelen
en Sandor Presburg.
RONDVRAAG:
Leontine de Beus: Graag de notulen tijdig rondsturen en ook de besluiten duidelijk rondmailen naar
alle leden. De secretaris zal uiterlijk in mei de notulen rondsturen en een actielijst toevoegen aan de
notulen.

Ivo Kalthoff: namens de sponsorcommissie, zij hebben veel sponsoren binnengehaald. Op de
website van LTV Breukelen is zichtbaar wie de sponsoren zijn – verzoek aan de leden om hun
aankopen bij onze sponsoren te doen.
Leo Besemer: als we ook de jeugd ’s avonds laten spelen geeft dit een hogere baanbelasting.
Antwoord van bestuur is dat we oudere jeugd, die laat uit school komen, de kans willen geven om ‘s
avonds te tennissen. Reactie uit de zaal is dat de piekbelasting met name aan het begin van het
seizoen is en slechts enkele uren en enkele avonden.
Nanda Idink stelt voor of de laddercompetitie niet later in het seizoen kan ivm de baanbelasting. Dit
blijkt lastig ivm vakanties en toernooien.
Jos Timmermans: geeft aan dat er clubs in de omgeving zijn die in het weekend banen over hebben,
is het een idee om enkele thuiswedstrijden bij omliggende verenigingen competitie te gaan spelen.
Het bestuur neemt dit inderdaad mee, al wordt wel geprobeerd om dit te minimaliseren en in de buurt
te houden.
Leo Besemer; vraagt of de contributiebedragen al genoemd zijn.
Tijdens de ALV in 2019 is besloten om de contributie jaarlijks te indexeren. Hierdoor wordt de
contributie in 2020 verhoogd van € 185 naar € 190.
Bert de Warle vraagt of er ook contacten zijn met het Broeckland college ivm de verhuisplannen.
Het bestuur beaamt dat er diverse contacten zijn, zowel met de gemeente als met Martien Plasmeijer
(docent Broeckland college) en met Broeckland college zelf.

INTERACTIEVE DISCUSSIE
Zoals vooraf medegedeeld heeft het bestuur ervoor gekozen om tijdens de ALV minder tijd te
besteden aan notulen en jaarverslagen en de bijeenkomst te gebruiken voor een interactie tussen
bestuur en aanwezige leden.
Zie hieronder voor de stellingen die het bestuur heeft gedeponeerd tijdens deze avond. Deze
stellingen zijn dus NIET de mening van het bestuur maar hebben we op die manier weergegeven om
de discussie te openen. De stellingen hebben de nodige discussie opgeleverd. Voor het bestuur is het
waardevol om inzicht te hebben in de mening zoals deze leeft onder de leden.
1. Is smashcourt straks de enige ondergrond (dit is onze huidige ondergrond)
Discussie; kun je meerdere soorten banen hebben (om meerdere leden tevreden te stellen) of moet je
1 soort hebben.
Met blaashal erover is gravel niet aan te raden, dan moet je veel onderhoud plegen om de banen weer
speelklaar te krijgen.
Gravel kun je niet hele jaar op spelen, en daar heeft de groundsman meer werk aan.
Padelbanen (soort squash in glazen kooi); willen we ook gaan meenemen, je boort hier wellicht ook
weer een nieuwe ledengroep mee aan. Indien verhuizing niet doorgaat, kunnen we hier ook voor
kiezen.
2. Nieuwe leden zijn niet welkom op onze club
Stelling komt voort uit analyse van KNLTB (was rondgestuurd bij stukken ALV) dat de hoogste
uitstroom komt van leden die 0-3 jaar lid zijn. Daarom kunnen we ons afvragen of we een open club
zijn voor nieuwe leden; voel je je welkom?
Competitie spelen; als nieuw lid, kom je er moeilijk tussen.
Reactie van nieuwe leden; is er geen uitleg? Je hebt geen idee hoe het werkt, drempel is hoog om te
integreren.
Ideeën; buddylid instellen; zijn de activiteiten zoals ladder en toernooien bekend; avondje voor
nieuwe leden/ openingstoernooi.
3. LTVB rookvrij – dit zal door de leden gehandhaafd moeten worden
Toelichting; tijdens de discussie ALV 2019 is besloten om niet rookvrij te worden. Tijdens
jeugdtoernooi was er wel een rookverbod. Dit werkte heel goed en leden spraken elkaar aan ipv dat
het bestuur als politieagent moet rondlopen.
Huidige enquête dit jaar gaf aan dat 85% van de respondenten een rookvrije vereniging wil.

Het bestuur hoeft geen politieagent te zijn, maar er moet sociale controle zijn en leden moeten elkaar
aanspreken om te handhaven.
Nu overgangsperiode; jeugdtoernooien en tijdens zondag jeugdcompetitie rookvrij.
Er mag een plek zijn voor rokende leden maar deze niet op terras of overkapping.
Aanwezige leden zouden het wel in stemming willen brengen, velen zijn voor rookvrij.
Agenderen voor ALV volgend jaar om rookvrij in stemming te brengen?
4. Bij LTVB is er onvoldoende ruimte voor recreatieve spelers (= leden die alleen vrij spelen en
geen competitie/toernooien spelen)
Als je doordeweeks en buiten competities komt is er geen probleem. Er zijn spitsuren, als je daarop
bent aangewezen dan is het druk.
5. Competitieteams betalen 100 euro extra om deel te nemen aan competitie (veel vraag,
vraag en aanbod)
Er zijn voor- en tegenstemmen tijdens deze stelling.
Extra geld vragen en op deze wijze kan iedereen competitie spelen, omdat we dan ook banen bij
omliggende clubs kunnen reserveren.
Tevens kunnen er wellicht ook meer leden in een team komen, nu zijn er veel kleine teams die
gaandeweg de competitie moeten leuren naar spelers.
6. Consumpties met 50% verhogen om te investeren in duurzaamheid
Er mag betaald worden voor duurzaamheid maar dan liever hogere contributie of extra donatie voor
een of enkele jaren.
Eerst plan maken wat je ermee wil gaan doen en dan kun je leden om donaties vragen.

De aanwezigen zijn positief over deze nieuwe opzet van de ledenvergadering waarbij meer ruimte is
voor interactieve discussie.
We sluiten de vergadering om 22.10 uur

