LTC ´t HARDE
JAARVERSLAG 2019

ALGEMENE LEDENVERGADERING
VRIJDAG 6 maart 2020
www.ltc-tharde.nl

https://www.facebook.com/ltctharde

‘t Harde, maart 2020
Geachte leden,
Het bestuur van LTC ’t Harde nodigt u uit tot het bijwonen van onze jaarlijkse algemene
ledenvergadering, te houden in ons paviljoen, Nijverheidsweg 1, op:

Vrijdag 6 maart 2020, aanvang 20.00 uur
Indien op dit tijdstip het vereiste aantal (één vijfde deel van het aantal seniorleden ) niet
aanwezig is, zal - conform art. 16 / punt 3 van de statuten- een nieuwe vergadering worden
uitgeschreven en wel op dezelfde datum, aanvang 20.15 uur.

Agenda
1.

Opening

2.

Bestuursmededelingen

3.

Verslag algemene ledenvergadering 1 maart 2019

4.

Jaarverslag bestuur en commissies

5.

Digitalisering

6.

Verslag kascontrolecommissie

7.

Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.
Mevr. V Dieben is aftredend

8.

Financieel jaarverslag, balans en exploitatie 2019

9.

Begroting 2020, vaststellen contributie

10.

Benoeming nieuwe bestuursleden/commissieleden
Afscheid aftredende bestuursleden en scheidende commissieleden
Verkiezing nieuwe penningsmeester

11

Rondvraag

12

Sluiting
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Toelichting op de agenda
Punt 3

Zie bijlage 1

Punt 4

Jaarverslag van het bestuur / commissies

Punt 5

Introductie KNLTB club app en het digitale afhangbord.

Punt 7

Benoeming nieuwe kascontrolecommissie:
De huidige commissie bestaat uit de Mw S. Veltmaat-Harwijne en Mw. V.
Dieben. Mevrouw V. Dieben is aftredend.

Punt 8

Balans 2019 + toelichting, pag. 7

Punt 9

Begroting 2020, pag. 8 toelichting begroting 2020 en algemene toelichting
op de jaarcijfers pag. 9

Punt 10

Verkiezing bestuursleden / bekendmaking scheidende en nieuwe
commissieleden.
Bestuur: Aftredend conform statuten Penningmeester de heer F.C.H. Everaers
De heer Everaers stelt zich niet herkiesbaar.
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JAARVERSLAG VAN HET DAGELIJKS BESTUUR EN COMMISSIES
Algemeen / Dagelijks bestuur
Het afgelopen jaar was een “normaal” jaar voor LTC ’t Harde. Er waren de competities met
wisselende resultaten. Een team dat kampioen werd en, wel mooi een paar nieuwe
damesteams, beginners nog maar heel enthousiast. Verder de gebruikelijke toernooien en
toernooien die succesvol werden georganiseerd door de recreatiecommissie. Ook een
compliment voor Martine Moman is zeker op zijn plaats. Zij heeft de cursus toernooileider
gedaan en meteen daarna de toernooien georganiseerd en dat ging prima. Compliment!
Een punt van zorg zijn de clubkampioenschappen. Daarvoor is heel weinig belangstelling
meer. Zo weinig zelfs dat het vrijwel geen zin heeft om die nog te organiseren. Er is trouwens
wel een poging gedaan. Hopelijk keert wat dat betreft het tij.
Op Hemelvaartsdag was ons terras weer als vanouds open. Het was gezellig , maar minder
druk dan andere jaren. Dit wordt mogelijk verklaard door het tijdstip en het weer.
Aan de faciliteiten en de inzet van de aanwezige leden heeft het beslist niet gelegen.
De vernieuwde Ledverlichting wordt gewaardeerd, behalve die op baan 5, maar daaraan
wordt gewerkt, er wordt gekeken of het mogelijk is om de verlichting hier te verbeteren.
Helaas hebben met ingang van dit jaar veel leden bedankt. Op dit moment hebben we,
inclusief jeugd ongeveer 150 leden. Positief is wel dat er een behoorlijk aantal leden is
bijgekomen in de leeftijdscategorie van ongeveer 30 tot 40 jaar.
Hopelijk zien we elkaar op de ALV op 6 maart. Van harte welkom allemaal. We beginnen om
20.00 uur.
Het bestuur

Recreatie commissie
Terugblik 2019
2019 was een mooi en succesvol jaar. Het was zonder meer een feit dat de recreatieve
toernooien weer druk bezocht waren. Dit jaar werd er voor de tweede keer het Hot-summer
BBQ toernooi en het Oktoberfest toernooi gehouden.
HOT-summer BBQ toernooi
Tweede keer dat we high tea in augustus hebben vervangen door het HOT-summer BBQ
toernooi gehouden. Het doel was plezier voor jong en oud. Speciaal voor de kinderen was er
weer een springkussen en er werd met veel plezier getennist. De commissie was blij verrast
dat er ook een groot aantal leden met een zomerlidmaatschap deelnamen aan dit toernooi.
Wij hopen door dergelijke toernooien dat we deze leden kunnen enthousiasmeren voor een
langer lidmaatschap.
Oktoberfest toernooi
Bier…. dat was er voldoende op het tweede Oktoberfesttoernooi. Het was een geslaagd
toernooi. Mede doordat we met onze sponsor, Topslijterij Herkert, vooraf bespraken dat we
restanten van speciaal bier terug konden brengen. Zo konden we de kosten laag houden.
Plan 2020
De recreatiecommissie is voornemens de toernooien in huidige vorm te handhaven en uit te
breiden met een nieuw toernooi ook leden te werven.
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Dennis de Boer heeft aangegeven de activiteiten voor de tennis niet meer te combineren en
heeft besloten om lidmaatschap op te zeggen. We zijn dus nog op zoek voor een vervanger
of vervangster.
Bennie Smeijers, Iris Everaers en Marloes Everaers

Technische Commissie.
Ook het afgelopen jaar is er weer het nodige gebeurd. De klussenclub heeft geprobeerd de
banen en de rest van het park netjes te houden. Floor en Renske hebben de planten keurig
verzorgd. De ledverlichting is vervangen en er wordt nog gekeken of het mogelijk is om de
verlichting op baan 5 te verbeteren.
Gelukkig waren er vrijwilligers die hielpen met het prepareren van de gravelbanen en op de
jaarlijkse klussendag. Hopelijk lukt dat binnenkort weer.
Twee bomen zijn onlangs gekapt. Eén boom, naast baan 5 had plakoksel en dreigde te
scheuren en een boom aan de achterkant van de kantine was dood.
Het is de bedoeling dat we komend voorjaar de groenstrook naast baan 1 gaan aanpakken.
Deze ziet er nu niet uit.
Verder hebben we geen grote plannen, behalve dan dat we mensen zoeken die het
schuurtje bij baan 1 kunnen renoveren. Dat moet zo langzamerhand wel gebeuren.
Tenslotte.
1. Steeds meer mensen doen het: De schoenen afkloppen voor ze de baan verlaten. Dat is
positief, maar het kan nog beter. Doe ons een lol en de dames die wekelijks de kantine,
kleedkamers en toiletten, etc. schoon maken. Zij zullen jullie daarvoor dankbaar zijn.
2. Sleep de hele baan, van hek tot net als je stopt met spelen en hang de sleepnetten weer
netjes op aan de daarvoor bestemde haken, aan de balk en niet aan het net, want dan zijn
ze heel gauw stuk.
Alvast bedankt.
De T.C.

Wedstrijd en toernooicommissie
Weer twee geslaagde toernooien in 2019: Sportverlichtingtoernooi in juni en Safanto toernooi
eind augustus.
We hadden beide toernooien een goede opkomst en daarom organiseren we beide
toernooien dit jaar weer op dezelfde manier (open toernooi en 25/45)
Het sportverlichtingtoernooi o.l.v. de toernooileidster Christene Hartkamp en het
Safantotoernooi o.l.v. onze nieuwe toernooileidster Martine van ’t Hul - Moman.
Dit jaar staan de beide toernooien weer op de agenda. Onze commissie bestaat uit, Arjan
Post (vz), Martine van ’t Hul – Moman (toernooileidster), Max Kraak en Johan Metzger.
Tijdens de toernooien zoeken we steeds ondersteuning, heb je hier interesse in meld je dan
bij de voorzitter!
De Toernooicommissie

LTC 't Harde Jaarverslag 2019

5

Paviljoencommissie
De Paviljoencommissie bestond in 2019 uit Frans Seelen en Douglas Kraak.
Uitgevoerd: Prijsverhoging consumpties.
Uitgevoerd: Januari / februari / maart bardienstrooster voor 2019. In maart werd er door
Frans Seelen telefonisch contact opgenomen met de leden die zich nog niet hadden
ingeschreven.
Uitgevoerd: Begin maart koeling en vriezers schoon gemaakt, weer aan gedaan en gevuld.
Uitgevoerd: 7 weekenden tijdens de voorjaarscompetitie er voor gezorgd dat er haring,
broodjes, gehakballen en satésaus aanwezig zijn.
Uitgevoerd: wekelijks controle voorraad en bestellen / sorteren lege flessen.
Uitgevoerd: Bijna dagelijks spoelen koffie machine en aanvullen.
Uitgevoerd: Bestellen taarten en cake voor hemelvaart en voor Hemelvaartsdag opgehaald
Uitgevoerd: Inkopen voor hemelvaart. De avond vooraf zaken uit de vriezers halen Vanaf
05.00 u warm maken satésaus en gehaktballen etc. etc.
Uitgevoerd: Inkopen gedaan voor het eerste open toernooi saté / broodjes etc. In overleg
met de toernooi commissie schoonmaakrooster opgesteld.
Uitgevoerd: Inkopen gedaan voor het tweede open toernooi saté / broodjes etc. In overleg
met de toernooi commissie schoonmaakrooster opgesteld.
Uitgevoerd: September nieuw bardienstrooster maken voor het volgende jaar.
Uitgevoerd: Overleg gehad om de kantinecommissie te versterken. Geen resultaat.
Uitgevoerd: November koeling en vriezers uit gedaan.

Jeugdcommissie
Het afgelopen jaar is er door de jeugd enthousiast deelgenomen aan zowel de
voorjaarsnota- als najaar competitie. De resultaten waren wisselend maar de deelnemende
jeugd heeft er veel plezier aan beleeft. Dankzij een aantal ondernemende ouders die hebben
gesponsord zijn er ook mooie shirts georganiseerd om in te spelen.
Daarnaast blijven de regionale jeugdtoernooien die we samen met Nunspeet, Elspeet,
Elburg en Wezep organiseren blijven goed bezocht met elke keer ca. 40 tot 50 deelnemers.
Hoewel een aantal jeugdleden hebben opgezegd zijn er ook nieuwe jeugdleden bijgekomen
en maken zij nog zo’n 20% van het leden bestand uit.
In 2019 hebben we ook afscheid genomen van een aantal leden van de jeugdcommissie.
Helaas heeft dit er ook toe geleid dat het organiseren van de toss ochtenden op de zaterdag
lastiger zijn geworden. Hiervoor zijn we op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om dit
per toerbeurt te begeleiden.
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