Verslag Algemene Ledenvergadering LTC Steenwijk 20 april 2021
17 leden (incl. bestuur) waren online aanwezig voor de 98ste 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 Paul ten Cate en Sierd van Engen zich hebben afgemeld
voor deze online ALV.
• Tevens is de penningmeester Arie Kamperman afwezig vanwege persoonlijke
omstandigheden. Arie wordt bedankt voor zijn inzet en vele werk van het afgelopen
jaar.
• De vz. geeft aan dat de open dag van afgelopen maart 33 nieuwe leden heeft
opgeleverd, zodat we nu een ledenaantal hebben van 380 (was 330 in januari 2020).
Dit is erg positief. Tennis kan prima in de corona tijd.
• De vz geeft aan dat er meer dan 200 leden les hebben bij onze tennisleraren en dat
dit zorgt voor een grote baanbezetting. Het bestuur blijft de baanplanning in de gaten
houden zodat er voldoende mogelijkheden zijn voor recreanten om te tennissen.
3 Vaststelling verslag ALV 22 september 2020
Het verslag van ALV 2020 wordt vastgesteld zonder wijzigingen.
4 Jaarverslag 2020
• Er is geen jaarverslag gemaakt van 2020 omdat nagenoeg alle activiteiten zijn
vervallen i.v.m. coronamaatregelen. De kantine is maar even open geweest en het
Herfsttoernooi moest op het laatste moment gecanceld worden. Ook de competitie
die in het najaar was georganiseerd moest na 4 speeldata gestopt worden.
• Alle sponsoren zijn aangebleven en hebben een presentje (net als alle vrijwilligers
van LTC) gekregen in december 2020, wat erg gewaardeerd werd. Er zijn 2 nieuwe
sponsoren bijgekomen (Koel ICT en Bakker Muis). Tevens zijn er onderhandelingen
gaande m.b.t. een hoofdsponsor.
• Het bestuur heeft besloten geen contributieverhoging toe te passen i.v.m. beperkte
mogelijkheden tot tennissen vanwege corona maatregelen. Wel heeft het bestuur
geprobeerd het recreatieve tennis doorgang te laten vinden en heeft soms de
grenzen tot het max. toelaatbare opgezocht. De communicatie omtrent alle
maatregelen is via social media gegaan, zodat alle leden up to date konden blijven.
De coronamaatregelen hebben wel een financiële impact gehad. Vooral de kantine
inkomsten zijn gemist. Hiervoor is wel compensatie aangevraagd en verstrekt.
Het bestuur is vooral bezig geweest met de toekomstplannen van het huidige park en
ledenwerving.
5 Financieel verslag 2020
De voorzitter geeft een korte toelichting op het financieel jaarverslag en het financieel
jaarverslag wordt vastgesteld zonder wijzigingen.
• Er waren minder kosten in 2020, doordat er minder energie is gebruikt, er geen
schoonmaak plaats hoefde te vinden en minder/geen inkoop voor de kantine nodig
was.
• Daarnaast waren er diverse subsidies en opbrengsten van activiteiten: Corona
subsidie, Coop actie, Grote club actie, Rabo actie en Bosa subsidie. De
penningmeester is hier erg druk mee geweest en krijgt complimenten voor zijn inzet.
• Het jaar is afgesloten met een winst van +€ 26.000.

•

De winst en verlies rekening voor het jaar 2020 geeft een goed beeld van onze
inkomsten en uitgaven en laten een positieve ontwikkeling zien op meerdere vlakken.
Vz. geeft uitleg over de balans rekening. De spaarrekening is ++ en het potje park is
een lening van de gemeente die overgezet wordt in een subsidie voor herinrichting
van het huidige park. LTC Steenwijk heeft een gezonde financiële situatie
momenteel.

6 Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden
De kascommissie bestaat uit Thijs Bekhof en Paul ten Cate.
• Bekhof geeft aan dat zij kort geleden de financiële boekhouding van de
penningmeester hebben bekeken. De penningmeester voert een duidelijke en
overzichtelijke boekhouding. De kascontrole commissie heeft wel de opmerking dat
de hoge subsidie in de coronaperiode wel schurkt aan het maatschappelijk draagvlak.
De kascontrole commissie geeft decharge aan de penningmeester en het bestuur
LTC Steenwijk.
Vz. vraagt of Thijs Bekhof met Paul ten Cate de taak volgend jaar ook weer willen vervullen,
er wordt eerst naar de statuten gekeken of dit mag na 2 termijnen. Het bestuur komt hierop
terug.

7 Begroting 2021
•

Vz. geeft aan dat dit koffiedik kijken is, omdat de coronamaatregelen nog veel
onzeker maakt. De inkomsten zijn iets minder dan in 2020, maar de LTC heeft een
gezonde financiële situatie op dit moment.

8 Afscheid aftredende en benoeming nieuwe commissie- en bestuursleden
• Er zijn geen aftredende commissie- of bestuursleden.
• Michel Smit is toegetreden tot het bestuur met aandachtspunt sponsoring.
• Verder zijn er meerdere commissies die wel wat extra handjes kunnen gebruiken.
De ledenadministratie, accommodatiecommissie, kantinecommissie,
toernooicommissie en de sponsorcommissie zouden graag versterking willen.
• Er worden 2 nieuwe commissies opgericht: Padel commissie en jubileum commissie
(100 jarig bestaan in 2023).
• De vrijwilligers enquête bij het lid worden van LTC wordt weer bekeken en het
bestuur overweegt een belronde naar alle leden om meer commissieleden te
genereren.
9 Toekomst visie
Vz. geeft aan dat er afgelopen jaar en vooral in de eerste maanden van 2021 veel werk
verzet is door het bestuur voor de herinrichting van het huidige park. Marc Nuyten is bereid
gevonden om het proces te monitoren. Er is veel overleg met de gemeente,
Ingenieurs bureau uit Meppel(Plann Ing) en Sportstroom (duurzaamheid) voor de
herontwikkeling van het park.
Het bestuur heeft een programma van eisen opgesteld: 8 all weather banen + verlichting en
2 padelbanen (met uitbreidingsmogelijkheid). Daarnaast uplifting van het clubgebouw en evt.
overkapping van een buitenbaan (afhankelijk van toekomst van de naastgelegen hal).
Er vindt dit jaar nog een grondruil plaats. De gemeente ruilt de gravelbanen + helft baan 6 en
perken in voor de parkeerplaats (de gravelbanen en de helft van baan 6 is pachtgrond). De
ingang van het tennispark wordt naar de andere kant verlegd op kosten van de gemeente (€
34.000). LTC Steenwijk houdt het recht op parkeren op de parkeerplaats (dorpshuis en
basisschool).

10 Rondvraag en sluiting
Peter Mustert geeft complimenten aan het bestuur voor al het werk wat er verzet is en wenst
het bestuur succes met de plannen voor de herinrichting van het park. Anderen sluiten zich
hier bij aan. Verder zijn er geen rondvragen.
De vz. sluit de vergadering om 21.15 uur.

Peter Bandringa
Secretaris

Bijlage: Presentatie ALV LTC 20 april 2021

Online aanwezigen:
Taco Homan
Peter Bandringa
Michel Smit
Birgitta Damhuis
Edwin Boonstra
Adri en Roelie Luyten
Alice van Gunst
Guido Krol
Johan Overwijk
Marc Nuyten
Peter en Vera Mustert
Rogier de Haan
Thijs Bekhof
Tjalling Dorhout Mees
Peter Wessels
Harry Vos
Marga Kleiwert

