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Voor de leden
Van de voorzitter

ALGEMENE LEDENVERGADERING
van zaterdag 28 februari naar
zaterdag 5 september

Beste leden,
Helaas heeft het coronavirus de kop weer opgestoken en is de rem er weer op. Met het gevolg dat wij als
vereniging de kantine, het terras en de kleedkamer hebben moeten sluiten. Ook is de competitie, met nog
maar één of twee spelronden te gaan, beëindigd. Gelukkig mogen we nog steeds vrij tennissen/trainen.
Ik maak hier dan ook nogmaals gebruik van de gelegenheid om een oproep te doen aan iedereen om
zich aan alle geldende regels te houden. Ons park heeft nu écht alleen een sportieve functie, dus tennis
sen en daarna direct weer weg. Niet gezellig, maar wel noodzakelijk om verspreiding van het coronavirus
onder onze leden tegen te gaan. Vanwege de huidige situatie hebben wij als bestuur ook besloten om de
traditionele vrijwilligersdag dit jaar niet door te laten gaan.
Al met al beheerst het virus ondertussen vanaf eind februari het wel en wee op ons park. Het maakt het
tot een jaar zoals wij als vereniging nog nooit hebben meegemaakt; een jaar getypeerd door algehele slui
ting, opening onder voorwaarden, afzegging van sportieve activiteiten en zelfs de ledenvergadering die
uit moest worden gesteld. Oorspronkelijk gepland op 28 februari heeft de ledenvergadering uiteindelijk,
na opgave vooraf door leden, plaats gevonden op 5 september j.l.
Aangezien alles anders is heeft de redactie van ons clubblad aan het bestuur voorgesteld om het clubblad
eenmalig een andere invulling te geven. En nu, na de transformatie van papier naar digitaal, een zgn.
‘special edition’ uit te brengen. Zo gezegd, zo gedaan. In deze ‘special edition’ wordt teruggekeken op de
ALV. Ik hoop dat we hiermee met name ook mensen inspireren om volgend jaar aanwezig te zijn. Heb je
de ALV gemist? Deze ‘special edition’ geeft een compleet beeld van wat er is behandeld tijdens de ALV.
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Ik bedank bestuursleden, commissies, en andere betrokken vrijwilligers voor hun bijdragen aan de ALV.
Ook Ik wil via deze weg Tiny Griffioen-Spaans bedanken voor de geweldige voorbereiding welke zij traditie
getrouw de laatste jaren heeft verzorgd middels een mooie duidelijke presentatie.
Tot slot hoop ik volgend jaar jong en oud bij de ALV te mogen verwelkomen en wens iedereen veel leesen kijkplezier toe.
Edwin Boschman

Naar de startpagina

Jaarverslagen commissies
Jeugdcommissie
De Jeugdcommissie (JC) telde in 2019, 8 commissieleden, waarvan 2 leden, eind 2019 zijn gestopt. De diverse
taken binnen de JC zijn (her)verdeeld en terug te vinden op de website van de vereniging. De vereniging
telde eind 2019, 95 jeugdleden. Begin 2020 zijn dit er 85 i.v.m. de leeftijdsgrens tussen jeugd en volwasse
nen (tot en met 17 jaar). Daarmee is het aantal jeugdleden licht afgenomen t.o.v. 2018 (afname van 5 jeugd
leden).
Jeugd Dubbeltoernooi

Activiteiten
Jeugdcommissie

Paard-Veulentoernooi

SNS Open Jeugdtoernooi
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Onderdeel van de Jeugdcommissie is de Jeugdraad (JR), waarin ook een afgevaardigde zit vanuit de Jeugd
commissie. De JR bestaat voornamelijk uit ‘oudere’ jeugdleden en ‘jonge’ seniorleden. De JR organiseert
uitjes en evenementen die niet in het teken van tennis staan maar voornamelijk ten doel hebben om de
onderlinge verbondenheid te vergroten. Afgelopen jaar organiseerden zij weer het traditionele jeugdkamp
en een bowlinguitje.
Trainingen
Wij adviseren de jeugdspelers zich op te geven voor de jaartraining, deze bestaat uit 38 lessen. De meeste
jeugdleden volgden de jaartraining 2018-2019. Hiervan namen 17 jeugdleden ook deel aan de selectie
training. Deze spelers trainen 2 x per week. Ook hebben we dit jaar wederom al onze overige jeugdspelers
een tweede training kunnen aanbieden met een korting op de seizoensprijs. Hiervoor is veel interesse; wij
willen dit aanbod voortzetten in 2020.
In juli 2019 was er een trainingsweekend voor de jeugd op initiatief van de trainers. Daarnaast heb de
Technische commissie en de JC regelmatig overleg gehad met onze trainers om de kwaliteit van de trai
ningen te borgen en alle trainingszaken van de jeugd af te stemmen.
Tenniskids
Op ons park wordt voor de jongste jeugd t/m ongeveer 11 met het lesprogramma Tenniskids gewerkt. Het
kent de indeling, Rood en Oranje. Op een speelse manier worden vaardigheden en tactiek bijgebracht.
Daarnaast worden er zachtere ballen en kleinere banen gebruikt, waardoor het mogelijk is kinderen snel
tennis te laten spelen. Circa 17 jeugdleden doen hieraan mee.
Activiteiten
De JC onderscheidt prestatieve en recreatieve tennisactiviteiten. Bij de prestatieve activiteiten tellen de
uitslagen mee voor de KNLTB-rating, dit geldt o.a. voor het Open Jeugdtoernooi en de Voor- en Najaars
competitie. De recreatieve tennisevenementen organiseren we voor de gezelligheid maar vooral om tennis
ervaring op te doen.
- Dubbeltoernooi
In maart zijn wij het jaar begonnen met een weekendtoernooi. Hierin werd alleen dubbelspel gespeeld.
Het dubbeltoernooi is geen KNLTB toernooi. In 2019 deden er 39 kinderen mee aan het dubbeltoer
nooi. T.o.v. 2018 was dit een kleine daling op het aantal inschrijvingen (2018: 42 deelnemers).
- SNS Jeugdtoernooi
Ons grootste evenement was het Open Jeugdtoernooi, t.w. het SNS Open Jeugdtoernooi (In 2018 heeft
de SNS bank zich, voor een looptijd van 3 jaar, verbonden als sponsor aan dit toernooi.) Er deden dit
jaar 30 deelnemers mee in de categorieën groen en geel. Helaas ging de categorieën rood en oranje
niet door wegens te weinig inschrijvingen. Voor de categorieën groen en geel werd er gespeeld vanaf
de woensdag t/m de zondag. Dankzij de inzet van alle deelnemers, Toernooicommissie, JC-leden, Jeugd
raad, sponsors en alle andere vrijwilligers is dit toernooi erg succesvol geweest.
- Voor- en Najaarscompetitie, groen en geel
2019 was een succesvol jaar voor de competitie spelende jeugd van HLTC. Op de zondag speelden er in
het voorjaar 8 teams en in het najaar 10 teams competitie. In het voorjaar is het jongens team t/m 14
jaar (1e klasse) Heerde 1, het meiden team t/m 17 (1e klasse) Heerde 1, het meiden team t/m 17 (2e klasse)
Heerde 2 en het team Groen 1 kampioen geworden. Het najaar telde 1 kampioensteam t.w.: Jongens
t/m 17 (3e klasse) Heerde 2.
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- Voor- en Najaarscompetitie; Oranje en Rood
Zowel in het voor- als najaar waren er diverse Oranje teams actief. De kinderen speelden hun wedstrijden
op de zondagochtend. De wedstrijden vonden niet alleen op ons eigen park plaats, maar ook bij andere
tennisverenigingen in de omgeving. Voor deze competitie geldt dat er een minimum van twee spelers
van een club aanwezig moeten zijn. Het computerprogramma deelt de wedstrijden ad random in (enkel
en dubbelspel). De uitslag is een % van het aantal gewonnen wedstrijden van de gehele club die dag. De
spelers toonden een goede inzet, hebben veel bijgeleerd en hebben op een leuke manier, met dank aan alle
helpende en enthousiaste ouders, hun eerste wedstrijdervaring opgedaan. De KNLTB heeft hiermee een
systeem voor het jeugdtennis opgezet om de sport laagdrempeliger te maken voor de jeugd en ouders.
Overige activiteiten
Daarnaast hebben wij dit jaar ook nog activiteiten zoals de clubkampioenschappen, Paard-Veulentoer
nooi, Pietencircuit voor de jongste kinderen (is alleen niet door gegaan vanwege te weinig kinderen in
deze leeftijdsgroep), toss op zaterdagen en de Nieuwjaarstoss voor alle jeugdspelers georganiseerd. Deze
activiteiten hadden allemaal als doel de spelers meer spelervaring te geven en daarnaast de saamhorig
heid en plezier in het tennis te verhogen.
Introductielessen
In maart en september zijn er 3 gratis introductielessen voor de basisschoolkinderen, georganiseerd door
de commissie Werving en Behoud. Door deze actie hebben wij ook dit jaar weer nieuwe jeugdleden kun
nen verwelkomen.
Animo activiteiten
De JC ervaart een stijgende lijn in de animo voor de georganiseerde recreatieve activiteiten en de compe
titie. Deelname aan toernooien laat helaas een afname zien. Wil je meer weten over alle jeugdactiviteiten?
Dat kan je vinden op: http://www.hltc.eu/jeugd.
De Jeugdcommissie kijkt terug op een sportief 2019.

Commissie Ledenwerving en -behoud
De commissie Ledenwerving en -behoud heeft als doel nieuwe leden werven en bestaande te behouden.
Landelijk is het al jaren een trend dat het ledenaantal bij de tennisverenigingen terugloopt, vandaar is het
belangrijk als vereniging een actieve commissie van ledenwerving en- behoud te hebben. De commissie is
inmiddels eindelijk compleet en bestaat uit: Lois Altenburg (lid), Carolien van de Braak (secretaresse), Jitte
Brandsma (lid) Nico Berkelmans (lid), Annelies Disselhof, (PR communicatie in- en extern), Frank van der Streek (lid),
Marlous Veldkamp (voorzitter) en Lukas Wolf (lid/trainer).
Aantal leden in 2019
Vorig jaar kenden we, voor het 2e jaar achter elkaar, een daling in het ledenaantal. Dit jaar hebben we een
stijging van 13 leden behaald. Daar zijn we als commissie ontzettend trots op en blij mee! In totaal heb
ben we 57 leden geworven; 43 senior- en 14 juniorleden. Ook namen 44 leden afscheid van onze vereni
ging. 33 senioren stopten om allerlei verschillende redenen met de tennissport. 11 junioren stopten, omdat
kinderen over gingen op een andere sport, verhuisden of geen aansluiting meer vonden binnen de club.
In totaal telden we 339 leden op 31-12-2019.
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Wat doen we nu precies als commissie om nieuwe leden aan te trekken? ‘Maak kennis met tennis’, is al
jaren ons succesnummer. Twee maal per jaar worden er voor zowel de jeugd als de senioren 3 gratis
introductielessen georganiseerd. Deze worden gehouden in maart en september. In beide gevallen juist
vóór de aanvang van het nieuwe trainingsseizoen zodat de nieuwe leden direct in kunnen stromen in het
nieuwe lesprogramma. Via allerlei media brengen we dit onder de aandacht. Hier halen we de meeste
nieuwe leden uit. Daarnaast organiseren we 1 x per 2 jaar een ‘tennis clinic’ speciaal voor basisschool
kinderen of senioren. De doelgroep verschilt per jaar. Afgelopen jaar hebben we ons gericht op ‘jonge
kinderen’, die net klaar waren met het behalen van hun zwemdiploma.

Een aantal activiteiten
commissie
Werving en behoud

Pasjesdag

Nieuwjaarstoss

Langste dagtoernooi

Wat doen we nu precies als commissie om leden te behouden en te verbinden met elkaar? “Nieuwjaars
toernooi 2018 ” was een probeersel en was meteen een groot succes. Iedereen kon hier als senior lid aan
meedoen of je nu al heel lang aan het tennissen was of net begonnen, iedereen was welkom. 2019 was
nog meer een succesnummer en de aanwezigen vroegen al naar de datum van het jaar er op. Door dit
grote succes en de verbondenheid die er op deze manier gecreëerd wordt is er een ‘Langste dag toernooi’
georganiseerd op 21 juni. Ook hier deden verschillende leden aan mee en dit zorgden voor een actieve en
gezellige avond met elkaar. Het doel van het organiseren van deze kleine avondtoernooitjes is andere
leden te leren kennen en verbondenheid te creëren bij de vereniging. De Wintertoss, 1 x in de maand op
vrijdag in de wintermaanden november t/m februari, is ook voor alle leden en de organisatie van de
wintertoss zorgt voor de nodige gezelligheid. De opkomst werd iedere maand meer, en in 2019 sloten we
de wintertoss in december dan ook af met meer dan 20 tossers.
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Open dag 2019
De open dag van 2019 werd dit jaar wat kleiner aangepakt dan in 2018, maar was daardoor zeker niet
minder succesvol. Ook dit jaar werd er een koppeling gemaakt met het ophalen van de ledenpas (die
vanaf nu voor 2 jaar geldig is) en het Paard-Veulen toernooi.
Zomerlidmaatschap
Voor het 3e jaar op rij hadden we een zomerlidmaatschap binnen de HLTC. Dit zomerlidmaatschap was
bedoeld voor sporters waarvan hun sport in de zomer stil ligt, of gewoon als een mooie gelegenheid om
de tennissport eens uit te proberen. Dit zomerlidmaatmaatschap loopt goed en we mochten dit jaar op
nieuw vele zomerleden welkom heten. Echter blijven er maar weinig zomerleden ‘plakken‘ en gaan over
op een vast lidmaatschap. Toch blijven we het zomerlidmaatschap aanbieden. Mensen uit Heerde en
omstreken leren zo toch de club kennen en wellicht dat ze op een later moment nog eens terug komen.
Denk met ons mee
Als actieve commissie Ledenwerving en -behoud doen wij ons uiterste best om de vereniging gezond te
houden. Wij zijn dan ook heel blij dat we dit jaar een stijging van 13 leden hebben kunnen melden. Een
mooi resultaat, zeker als je kijkt naar de landelijke tendens. Deze stijging willen we graag blijven behou
den in 2020, maar dat kunnen we niet alleen, daar hebben we jou voor nodig. Denk met ons mee en laat
je stem horen. Mocht je denken dat jij de sleutel hebt gevonden hoe we leden kunnen behouden, of hoe
we de jeugd weer terug kunnen brengen naar een aantal van 100 jeugdleden, of hoe we kleine welpen
kunnen aantrekken binnen onze vereniging … neem dan contact op. Je kan ons altijd bereiken via ons
e-mailadres: werving@hltc.eu. Voel je verantwoordelijk voor de toekomst van je vereniging!
Wij zijn ervan overtuigd dat het heel belangrijk is om als vereniging een actieve commissie Ledenwerving
en -behoud te hebben. Om actief te kunnen blijven moet de commissie op sterkte zijn. Wij zijn dan ook
blij met de 3 medewervers die we er dit jaar bij hebben gevonden. De taken kunnen zo in 2020 evenredig
worden verdeeld. Het vraagt de nodige energie van je als lid van een commissie, want ‘vrijwillig is niet
vrijblijvend’. Maar gelukkig is het wel zo dat vele handen licht werk maken, en dat merken wij nu al.
Voor 2020 hebben we alweer een aantal gezelligheidstoernooitjes op de agenda staan en zullen we (ook)
weer wat anders gaan proberen. Vind je het nou zelf ook leuk om een gezelligheidstoernooitje te organi
seren laat het ons weten dan helpen we je op weg.

Kantinecommissie
Het afgelopen jaar is er veel gebeurd. Na jarenlange trouwe dienst, zijn een aantal leden gestopt met het
vervullen van hun taken binnen de kantinecommissie. Dit heeft ons in het afgelopen jaar behoorlijk bezig
gehouden. Via deze weg willen wij Dick van Lohuizen, Netty Docter, Rikie Oonk en Guido Lagendijk nogmaals
bedanken voor hun inzet! Gelukkig zal Guido ons nog wel blijven ondersteunen, maar wat meer op de
achtergrond.
Wij zijn al vroeg in het jaar gaan nadenken hoe wij verschillende werkzaamheden (o.a. planning bardienst,
schoonmaak werkzaamheden, technisch onderhoud kantine en inkoop) zouden kunnen herverdelen en
wellicht met een andere benadering aan te pakken. Zo hebben we o.a. geprobeerd administratieve werk
zaamheden te digitaliseren.
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Planning bardiensten
Door de introductie van automatische e-mail berichten voor o.a. planning bardiensten is het voor ons
veel gemakkelijker en overzichtelijker geworden. Als je ingepland staat om een bardienst te draaien, krijg
je een week van te voren een e-mail die automatisch gegenereerd wordt. Ter herinnering krijg je nog een
e-mail, 2 dagen voor aanvang bardienst. Deze automatiseringsslag levert ons vermindering van werk op.
Schoonmaakwerkzaamheden
Naast de standaard – uitbestede – wekelijkse schoonmaak, mogen wij het team dat regelmatig alle ramen
van de kantine schoon houdt niet vergeten. Heel fijn! Dit team bestaat o.a. uit: Pauli Dokter, Jennie Keijl, Mar
greet Calkhoven, Mariëtte Bonhof, Minie Rorije, Netty Dokter, Sylvia vd Beld, Wilma Vos, Agaath Sissing, Elly Muntinga,
Karin Timmer, Vera Schepman en Rietje Altenburg.
Om de bar, keuken en achterste store schoon en netjes te houden hebben we bedacht om een schoonmaak
team te formeren, die zelfstandig te werk zal gaan. Een korte zoektocht leidde tot de volgende enthou
siaste dames: Melinda Dul, Wilma Vos en Yvonne Kruisweg. Naar aanleiding van een artikel in het clubblad heeft
zich recent nog Carla Steenbergen-Huisman aangemeld. Wij zijn heel blij dat zij ons willen helpen. Top dames!

Top 2000 Café

Technisch onderhoud kantine
Voor technische zaken en onderhoudt voelen de gebroeders Maat (Arjan en Marc) zich geroepen. Deze stille
kracht is erg belangrijk en ook daar zijn wij natuurlijk erg blij mee.
Inkoop kantine
Per 1 januari van dit jaar worden alle inkoopzaken bij Jan Bruggeman belegd met daarnaast Carl Haas als
financiële controller. Op basis van nieuwe ideeën, leek het ons een goed idee om de huidige leveranciers
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(Brouwer en Heineken) uit te nodigen voor een gesprek. Frisdrank, bier, wijn, snoep en alles wat wij achter
de bar verkopen, wordt op dit moment bij meerdere leveranciers aangeschaft. Liever zien wij één ingang
bij één leverancier. Om een goed beeld van de mogelijkheden te krijgen, hebben we dan ook naast de
eigen ook nog andere leveranciers uitgenodigd en gevraagd om met een passende offerte te komen.
Tijdens de ALV hopen wij meer duidelijkheid te kunnen geven wie de leverancier voor de komende jaren
gaat worden.
Uitbreiding kantinecommissie
In de loop van 2019 zijn wij uiteraard ook gaan rondkijken in ons eigen netwerk binnen de tennisvereniging
voor aanvulling van onze commissie. En daarbij kwamen we al snel bij Elisa Schurink. Jonge moeder en
nog relatief nieuw binnen de vereniging (inmiddels twee en een half jaar lid). Zij had inmiddels ook al
een plekje gekregen in een competitie-team. En daarnaast heeft zij ook affiniteiten met het werken in
kantine en achter de bar. Kortom, een mooie aanvulling van ons team. Elisa is per 1 januari 2020 gestart
bij de commissie.
Wat is er verder nog gebeurd?
De radio-installatie is vorig jaar vervangen. De oude installatie liet te wensen over en het was noodzake
lijk een nieuwe aan te schaffen. Ook is de koffieautomaat vervangen. Dit apparaat geeft, voor zover wij dit
kunnen beoordelen, lekkere koffie. Met dank aan Coffee@Work!
Ook is er een nieuw kassasysteem aangeschaft, met hieraan het voorraadbeheer gekoppeld. Dit kassasysteem
heeft een ‘touchscreen’ met grote gekleurde knoppen, dat het éénvoudig en overzichtelijk maakt om te
bedienen. De pin automaat is rechtstreeks gekoppeld aan de kassa en dat maakt het allemaal erg gemakke
lijk, zowel tijdens de bardienst als voor het (geautomatiseerd) voorraadbeheer. Voor vragen en/of hulp
kun je altijd bij ons terecht.
Kortom, we hebben heel wat (denk)werk verzet in 2019! Daarnaast is de jaarbegroting voor 2019 ruim
schoots gehaald en daar zijn wij super blij mee. We hopen dit jaar, in samenwerking met de activiteiten
commissie, meer leuke en gezellige activiteiten te organiseren voor jong en oud, waarin de kantine
natuurlijk altijd een grote rol speelt. De kantine is en blijft tenslotte het kloppend hart van onze MOOIE
vereniging!
En om dat hart draaiende te houden blijven wij op zoek naar nog een aantal enthousiaste leden die ons
willen komen ondersteunen. Dat kan zijn als lid van de commissie, maar ook leden die willen onder
steunen door het uitvoeren van kleine werkzaamheden zijn van harte welkom; alles is bespreekbaar.
Mocht je affiniteit hebben met één van de zaken die hier boven is genoemd en/of ideeën hebben, die ons
in de toekomst kunnen helpen, laat het gerust weten! Om alle uitvoerende zaken en nieuwe ideeën te
bespreken komen wij ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar.
Graag willen wij tenslotte onze nieuwe formatie van de kantinecommissie bekend maken. Met dit team
gaan we 2020 tegemoet: Rietje Altenburg, Elisa Schurink, Teunis van Lohuizen, Harold Hilarius en Jerry Rorije.
Zien wij volgend jaar jouw naam ook hierbij staan?
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Sponsorcommissie
De Sponsorcommissie is 2019 begonnen met 3 leden nl. Frans Castermans, Geert van Walderveen en Bert
Muntinga. Frans Castermans heeft eind 2019 laten weten te willen stoppen en dat heeft geleid tot het open
stellen van een vacature voor een nieuw lid. We hopen dat op korte termijn iemand zich meldt, want twee
leden in de commissie is wel erg krap.

Sponsorcommissie

Het is in 2019 gelukt om een aantal nieuwe sponsoren binnen te halen, maar daar staat tegenover dat een
aantal zich hebben afgemeld. Als een HLTC lid tevens sponsort en stopt met tennissen, is het vaak ook
afgelopen met de sponsoring. En als een sponsor vooral sponsort in combinatie met de afspraak dat HLTC
bij hem bepaalde producten afneemt eindigt de sponsoring als HLTC een andere leverancier vindt.
Daarnaast is de beëindiging van een bedrijf ook een reden voor het stoppen. Met al deze redenen hebben
we in 2019 te maken gekregen, waardoor we wel een aantal nieuwe relaties hebben gekregen, zonder dat
daarmee de totale sponsorinkomsten zijn gestegen.
De inkomsten van HLTC bedroegen in 2019 ca. € 88.000,- waarvan ca. € 10.500,- ( 12%) door sponsoring.
Een goede reden om zuinig te zijn op onze sponsoren.

Speltechnische commissie
Competitie
De voorjaarscompetitie werkt gekenmerkt door een goede deelname; en er werden enkele teams kampioen.
Op donderdag overdag deden 2 damesteams mee, op vrijdagavond 5 teams, op zaterdag ook 5 teams,
waarvan er 2 kampioen zijn geworden: gemengd 17+ Heerde 1 (team van Ingrid Boschman). en gemengd
dubbel 17+ Heerde 2 (team van Ira Muntinga). Op zondag waren er 3 teams actief, waarvan het gemengde
team 3e klasse speelde, erg hoog, en zij zijn hiermee zeer verdienstelijk 3e geworden.
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Bij de zomeravondcompetitie deden 3 teams mee. Door deze teams werd een unieke prestatie geleverd, al
deze teams zijn namelijk kampioen geworden.
Bij de najaarscompetitie deden 9 teams mee op de vrijdagavond. Hier werd het team van Harold Hilarius
kampioen. Op zaterdag speelden 2 teams en op zondag 1 (heren)team.
Zowel in het voor- als najaar speelden er op zondag ook nog eens 9 jeugdteams, zodat het park erg goed
bezet was op deze dagen.

Kampioenen
Voorjaarscompetitie

Open toernooien
Voor de jeugd waren er traditioneel het weekend Dubbeltoernooi in maart en het Open Jeugdtoernooi.
Waar de belangstelling voor de jeugdtoernooien beter kan, zat het Plus Van den Hoven toernooi voor
senioren dit jaar weer helemaal vol. Voor alle toernooien geld dat zij goed en gezellig zijn verlopen.
Clubkampioenschappen
Ook de clubkampioenschappen zijn gezellig verlopen. De groep die het organiseerde heeft aangegeven
dat zij het voor het laatst hebben georganiseerd. Er zal dus een nieuwe commissie hiervoor bij elkaar wor
den gezocht. Er zijn al leden benaderd en er zijn ook al toezeggingen. Mocht je willen meehelpen, geef dit
dan aan ons door.
Om ook de 50-plussers gelegenheid te geven ook met lelden van andere clubs hun krachten te meten
wordt komend jaar een 50+-eendagstoernooi georganiseerd. Houdt de agenda in de gaten, dit wordt
beslist gezellig.
Inmiddels is de technische commissie, bestaande uit Thera van den Hurk, Elly Muntinga en Margreeth Brouwer
versterkt door Ingrid Boschman.
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Tennistrainingen
Ook dit jaar werden de trainingen op onze vereniging verzorgd door Tennisschool ‘t TennisHuys. Ruim
1/3 van het totaal aantal leden heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Hierdoor stonden er op
verschillende dagen 2 trainers op de baan, later in het jaar op de woensdagavond zelfs 3 trainers.
Lukas Wolf, Alexander Bus, Sven Hachmang en Joey Joosten zijn in 2019 het hele jaar actief geweest namens de
tennisschool. Aan het eind van het jaar kwam Joost van Borselen daar nog bij, toen we in het najaar na
succesvolle introductielessen van de wervingscommissie nog een extra trainer konden gebruiken op de
woensdagavond.
De trainingen werden van maandag tot en met zaterdag verspreid over de week gegeven, rekening hou
dend met competities en populaire avonden waarop veel leden vrij spelen. Ook in 2020 zal de tennis
school hier rekening mee houden bij het plannen van de trainingen. Dit gaat in nauw overleg en overeen
stemming met het bestuur en de technische commissie van HLTC.

Accommodatiecommissie
Sneeuw, ijs en opdooi zorgden ervoor dat de banen eind januari en begin februari voor enkele weken
gesloten waren. Na een periode van sneeuw en ijs duurt het altijd even voordat de banen weer goed
bespeelbaar zijn.
Onderhoud park
Een vaste groep vrijwilligers heeft in maart en april, in een wisselende samenstelling op 6 ochtenden er
voor gezorgd dat alles op en rond de baan er weer netjes uitzag. De sponsorborden werden gereinigd, de
spelersbankjes schoongemaakt en daar waar nodig vervangen. De prunussen voor het clubhuis werden
gesnoeid en de takken zijn afgevoerd.
Het algemene onderhoud van het park was ook in 2019 in handen van GroenwerkXL uit Apeldoorn.
Harry Bekamp was daarin onze vaste groundsman en was dagelijks op ons park te vinden. Echter Harry
is in oktober, bij het vallen van de bladeren, in de ziektewet terecht gekomen en moest vervangen wor
den door ander medewerkers van GroenwerkXL. Jan Hendriks was de vervanger voor Harry en een aan
tal dagdelen op het park aanwezig. Dit betekende wel dat niet dagelijks iemand aanwezig was voor het
onderhoud van de banen en het groen.
Een bomenklimmer van GroenwerkXL heeft de boom achter baan 4 moeten verwijderen. Deze was door
de harde wind in tweeën gescheurd, Uit veiligheidsoverweging moest de gehele boom worden gerooid.
Het jaarlijks groot onderhoud van onze kunstgrasbanen
Ook dit verslagjaar hebben de banen een grote onderhoudsbeurt gehad. Deze werkzaamheden werden in
juli uitgevoerd door specialisten van Wijnbergen Sportbouw. Met behulp van speciale machines wordt
het zand dat tussen het kunstgras zit tot op de huid van het kunstgras tapijt los gewoeld en gereinigd van
mos, algen en overige verontreinigingen. Nadien wordt het zand weer opnieuw tussen de sprietjes kunst
gras geborsteld en daar waar nodig aangevuld en uitgevlakt. Dit alles is nodig om ervoor te zorgen dat
het zandbed in een optimale conditie blijft. Het zandbed, bijeen gehouden door het kunstgras, is van groot
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belang voor de speeleigenschappen van de banen. Bij kunstgrasbanen spelen we eigenlijk op het zand.
Voor de levensduur van alle banen is het van belang dat deze goed worden onderhouden en voldoende
bezanding hebben.
Enkele aandachtspunten t.b.v. een duurzaam gebruik van de banen
Zorg voor het dragen van het juiste tennisschoeisel met een geschikt profiel. Het spelen -met schoeisel
met een te grof profiel (hardloopschoenen) wordt ten sterkste ontraden en komt de levensduur van de
banen niet ten goede.
Het bespelen van de banen bij opdooi kan onder meer leiden tot beschadiging van de onderbouw (lava
laag). Er kunnen kuiltjes in de baan ontstaan die een negatief effect hebben op het balstuitgedrag. Er zijn
twee manieren om na te gaan of er nog sprake is van opdooi. Hoor je tijdens het lopen een hol geluid,
dan zijn de banen niet bespeelbaar. Ook kun je een tennisbal op de baan laten vallen. Een vallende bal
op een baan met opdooi zal nauwelijks opstuiten.
Dank aan allen die ook het afgelopen verslagjaar weer hun bijdrage hebben gegeven bij het onderhoud
van ons park.

Naar de startpagina

Algemene Ledenvergadering
Heerder L.T.C.
Datum: Zaterdag 5 september 2020

Ð Aanvang: 16.00 uur

Ð Plaats: Clubhuis ‘De Bornerenk’

Aanwezig: Jorieke van Ark, Nico Berkelmans, Edwin Boschman (voorzitter), Ingrid Boschman, Gert van de Bospoort, Jan
Brouwer, Margreeth Brouwer (bestuurslid speltechnisch), Jan Bruggeman, Maarten Bijker, Jan de Groot, Jos Groothedde,
Harold Hilarius, Jaques Junte, Gerald Kuipers (penningmeester), Teunis van Lohuizen, Inge van Loo (secretaris, verslaglegging),
Jorien Meijer, Bert Muntinga, Elly Muntinga, Jeroen Muntinga, Brenda Oonk, Annie Reil, Jerry Roije, René Snijders, Elseline
Timmer, Marlous Veldkamp, Geert van Walderveen (bestuurslid PR en sponsoring), Arjan Wierda (bestuurslid niet speltech
nische zaken), Babette Wierda.
Afmeldingen: Cors en Rietje Altenburg, Geert Jan en Inge van Ark, Ruud den Boer, Ax Dil, Axel dil, Pauli Dokter, Auke en
Eugenie Hennes, Peter Hoekstra, Kees en Els Hoogink, Betsie Kampherbeek, Bernard van ’t Land, Aard van Ommen, Sandra
Passchier, mevr Stel-Litjens, Fred Timmer, Peter en Alette Veldhuis, Bauke Verkuil, Willem en Elisabeth van der Vijgh, Anton
Westerkamp.
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Agenda

•Opening en mededelingen
•Ingekomen stukken
•Notulen Algemene Ledenvergadering 29 maart 2019
•Samenvatting jaarverslagen commissies 2019
•Besluit ondergrond tennisbanen
•Communicatie 2020
•Vaststelling jaarrekening 2019
•Vaststelling begroting 2020
•Vaststelling contributie 2020
•Verslag kascommissie
•Verkiezing nieuw kascommissielid
•Nieuwe commissieleden
•Herbenoeming Gerald Kuipers als penningmeester bestuur
•Aftreden Margreeth Brouwer als bestuurslid en benoeming Elseline Timmer als secretaris
•Rondvraag
•Sluiting

01 Opening en mededelingen
De vergadering wordt om 16.05 door de voorzitter geopend.
Mededelingen
-	 Tijdens de huldiging van Jan en Rikie Oonk in januari 2020 zijn de leden die
hun functie binnen HLTC hebben neergelegd bedankt. Andere leden die dit jaar
stoppen met hun functie zullen tijdens de ALV van 2021 bedankt worden. Ook
de leden die in 2020 zijn overleden zullen herdacht worden in de ALV van 2021.
-	 Van verschillende leden is het verzoek gekomen om het park rookvrij te maken.
Het bestuur gaat in op het verzoek en laat weten dat vanaf heden het park
geheel rookvrij is.

02 Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

03 Notulen Algemene Ledenvergadering 29 maart 2019
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

04 Samenvatting jaarverslagen commissies 2019 en terugblik
De jaarverslagen zullen worden gepubliceerd in de nieuwsbrief editie ALV 2020.
Via een presentatie neemt de voorzitter ons mee in de gebeurtenissen van 2019. Onderwerpen die aange
haald worden zijn de commissie ledenwerving en -behoud die o.a. de volgende activiteiten heeft georga
niseerd: Nieuwjaarstoss; Pasjesdag en het Langste dag toernooi; De Jeugdraad die de volgende activiteiten
heeft georganiseerd: bowlen, pizza eten en wederom een succesvol jeugdkamp. De jeugdcommissie die
onder andere het paard veulen toernooi en het SNS Open Dubbeltoernooi heeft georganiseerd. De kam
pioenen van de voorjaars-, najaars- en zomercompetitie (junioren en senioren) worden benoemd en
natuurlijk de afsluitende BBQ; Het Plus Toernooi was een succes, goed georganiseerd en helemaal vol qua
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voorzitter@hltc.eu
secretaris@hltc.eu, leden@hltc.eu,
kantinecommissie@hltc.eu...................

Uitbreiding bestuur met functionaris Sponsoring & PR

aantal deelnemers. In 2021 wordt dit toernooi voor de 10e keer georganiseerd door Bert en Elly Muntinga.
De Clubkampioenschappen zijn in 2019 gewonnen door Lars Boschman bij de heren en roos Boschman
bij de dames.
Een terugblik op de ontwikkelingen die in 2019 hebben plaatsgevonden: uitbreiding bestuur met Geert
Walderveen als bestuurslid PR en Sponsoring. De introductie van de 2- jaarlijkse ledenpas. Het opzetten
van de eigen HLTC e-mailadressen. Ook het cashless betalen heeft zijn intrede gedaan. En er is een ver
trouwenspersoon aangesteld: Wolter Hagendoorn. Er is geen gebruik van zijn diensten gemaakt in 2019.

Wolter Hagedoorn
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05 Presentaties commissies
- Sponsorcommissie door de Bert Muntinga
Bert laat zien hoe de reclame-inkomsten binnen de HLTC zijn verdeeld; waarbij hij onderscheid maakt
tussen advertentie- en sponsorinkomsten. De jaaropbrengst is 10k in 2019, dat is 12% van de inkomsten
HLTC. In 2020 is het moeilijk om de verwachte inkomsten te halen. Ook 2021 zal naar aller waarschijn
lijk een moeilijk jaar worden vanwege de coronacrisis.
Er is extra capaciteit in de sponsorcommissie nodig om deze opbrengsten te blijven behalen. Daarnaast
heeft Bert aangegeven dat hij binnenkort wil stoppen als commissielid. Bert doet dat ook een oproep
voor nieuwe leden van de sponsorcommissie. Daarnaast laat hij weten dat sponsoren graag iets terug
willen voor hun sponsorgeld; Bert roept de leden op om inkopen te doen bij onze sponsoren.
- Padel door Jan Brouwer
Aan de hand van een presentatie neemt Jan ons mee in de padelsport en de mogelijkheden voor het
plaatsen van padelbanen bij de HLTC. Deze presentatie is voor leden terug te zien op het afgeschermde
gedeelte van de HLTC-website (Voor leden, onder Documenten ALV).

•

•

Renovatie Tennisbanen HLTC…….en verder
Stand van zaken ‘padelproefdag’
Stand van zaken ‘voortrekkersrol’
Daarnaast zegt Jan dat wij welkom zijn in Hattem om met de groep leden die zich hiervoor hebben
opgegeven padel uit te proberen. Dit zal de eerste stap zijn in de oriëntatie wel/niet padelbanen bij de
HLTC. Naar aanleiding van de vragen die gesteld worden laat Jan weten dat de trainingsintensiteit veel
lager is dan bij tennis, en sprake is van een lage instapmogelijkheid. Ook geeft hij aan dat padel in
Hattem nieuwe leden heeft aangetrokken en dat TV Epe tot op heden geen interesse heeft in padel.
Vanuit het bestuur wordt er in het oriëntatieproces gekeken naar subsidiemogelijkheden en ook naar
het ondernemingsfonds Heerde voor een financiële tegemoetkoming. Ook is er contact geweest met de
Noordgouw om te kijken of er vanuit hen interesse is voor padelbanen.
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- Ledenwerving en behoud door Marlous Veldkamp
Marlous geeft ons inzicht in de nieuwe en vertrekkende leden:
In 2017 zijn er 64 nieuwe leden lid geworden en hebben 67 leden afscheid genomen;
In 2018 zijn er 57 nieuwe leden lid geworden en hebben 77 leden afscheid genomen;
In 2019 zijn er 59 nieuwe leden lid geworden en hebben 44 leden afscheid genomen.
Redenen waarom leden vertrekken zijn verhuizing of omdat zij geen aansluiting kunnen vinden.
Conclusie over 3 jaar is dat er 180 leden zijn geworven en er 188 leden zijn vertrokken. Het binnenhalen
van nieuwe leden is van belang om ook financieel gezond te blijven. Organiseren van gezelligheids
toernooitjes; om te binden; de combinatie van nieuwe leden en oude leden werkt. In 2019 is het langste
dag toernooi georganiseerd. In 2021 zal er wederom een langste dag toernooi georganiseerd worden. Bij
het ‘Maak kennis met tennis’; deden er 30 senioren en 6 jeugdleden mee. Dit gebeurt 2 maal per jaar en
levert de meeste leden op. BSO tennis met het Hummelhuis; dit levert ook nieuwe leden op.
Tussenstand 2020: 15 nieuwe leden; 9 junioren en 10 senioren. Er zijn momenteel 92 jeugdleden. Het
zomerlidmaatschap (dit jaar voor de 4e keer) kent 38 nieuwe zomerleden, waarvan 2 junior leden. Voor
de zomertoss met zomer- en nieuwe leden heeft iets meer dan de helft zich aangemeld. Zou goed zijn
om dit ook aan het begin van het zomerseizoen te doen. De zomerleden zijn, 3 gratis lessen en een
gratis lidmaatschap tot eind van het jaar met de verplichting om ook in 2021 te zijn/blijven, aange
boden. Doel is om 19 zomerleden te behouden; de helft. Daarnaast is het doel om 2020 af te sluiten
met een stijging van 20 leden. Derde doel is om in 2020 op de thermometer 100 jeugdleden in te vul
len. Tot slot kan de wervingscommissie zelf ook nieuwe leden gebruiken.

06 Besluit ondergrond tennisbanen
Aan de hand van een presentatie neemt Edwin de aanwezige leden mee in de stappen die de ‘werkgroep
banen’ heeft ondernomen in 2019. Tevens doet de werkgroep, op basis van de genomen stappen, het ad
vies om als ondergrond voor de nieuwe banen kunstgras te gebruiken.
Dit advies wordt unaniem door de aanwezige leden aangenomen.

Renovatie Tennisbanen
HLTC
•

• Overzicht 2019
•
• Tijdens ALV stand van zaken m.b.t. voorbereiding gepresenteerd
• Maart -

Op basis van rapporten en enquête: smashcourt en
kunstgras mogelijke opties

• Maart -

Subsidieaanvraag gemeente

• Juli -

Uitsluitsel gemeente - subsidie van 35% van de kosten van de banen

• Juli -

Informatiebijeenkomst renovatie banen en padel

•

Presentatie stappenplan padeL

• September -

Onderzoek naar ‘padelproefdag’

• December -

Aankondiging Jan Brouwer als voortrekker padel

•
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Er zijn voldoende leden aanwezig om dit besluit te nemen. Hier is niet 10% van het totaal leden voor nodig.
Dit is getoetst met de juridische afdeling van de KNLTB.
De volledige presentatie is voor leden terug te zien op het afgeschermde gedeelte van de HLTC-website
(Voor leden, onder Documenten ALV).
De volgende vragen worden gesteld: Gert van de Bospoort vraagt of het bedrag echt slechts 135K is.
Edwin legt uit dat de gehele ondergrond niet vervangen zal worden.
Marlous Veldkamp vraagt of dat naast de banen ook het hekwerk vervangen wordt. Edwin bevestigt dit
en laat weten dat er voor het hekwerk nog 10% extra subsidie is vanuit de gemeente.
Nico Berkelmans vraagt of de eventuele komst van de padelbanen nog van invloed is op de ligging van de
tennisbanen. Edwin laat weten dat de tennisbanen intact zullen blijven ook wanneer er padel op het park
komt; René Snijders vraagt of 7 banen niet te veel is ten opzichte van het ledenaantal. Edwin laat weten dat
het niet de bedoeling is om banen in te leveren. Er is een positieve ledenlijn; er is weer een toename in
leden; daarnaast zijn dit aantal banen nodig ten behoeve van de vele lessen en veel competitieteams.
Jan Brouwer vraagt of er ook naar nieuwe verlichting wordt gekeken. Hier wordt wel naar gekeken, maar
de huidige kwaliteit is te goed. Voor het spelen van competitie moeten alle banen in 1 keer vervangen
worden. Daarnaast betreft het een grote investering. Daarnaast wordt er gevraagd of de resultaten van de
padel ten laste/gunste komen van de vereniging; of blijft de tennis financieel los van padel staan; Dit wordt
nog verder onderzocht laat Edwin weten.

07 Communicatie 2020
Er is een werkgroep Communicatie opgesteld waarin Marcel Leeraar, Harold Hilarius, Tiny Griffioen en
Geert van Walderveen zitting hebben. In deze werkgroep is een inventarisatie van de communicatie
middelen en de -kanalen gedaan.

Communicatie
HLTC 2020 en
verder
‘Online communicatie tenzij’

De overall communicatiedoelstelling HLTC is als volgt geformuleerd: Eenduidige en herkenbare communicatie die
altijd en voor iedereen die over informatie moet beschikken, bereikbaar (actueel en vindbaar) is, modern is en maatschappelijk
verantwoord. Het motto is ‘Online-communicatie, tenzij …
Belangrijk zijn de techniek (Hoe), de boodschap (Wat) en de samenhang hiertussen.
Er is een SWOT analyse gedaan die de sterke en zwakke punten binnen de communicatie van de HLTC
aangeeft. Daarnaast worden de kansen en bedreigingen genoemd.
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Op de clubapp staat inmiddels het communicatieplan 2020, dit is het startpunt van het project. Ook de
presentatie is voor leden terug te zien en wel op het afgeschermde gedeelte van de HLTC-website (Voor
leden, onder Documenten ALV).
Aangezien de ALV special op het vrij toegankelijke gedeelte van onze website staat is ervoor gekozen om
de financiële onderwerpen (8, 9 en 10) alleen in de notulen beschikbaar te stellen.
De presentatie van de penningmeester is voor leden terug te zien op het afgeschermde gedeelte van de
HLTC-website (Voor leden, onder Documenten ALV).

11 Verslag kascommissie
Maarten Bijker neemt vanuit de kascommissie het woord: hij laat weten dat er vanuit de commissie enkele
aanbevelingen zijn gedaan aangaande de processen; Zijn conclusie is dat de commissie onder de indruk
is van het professionele niveau; vervolgens geeft hij decharge aan het bestuur.

12 Verkiezing nieuw kascommissielid
Kees Hoogink is aftredend; René Snijders is bereid toe te treden als nieuw commissielid.

13 Nieuwe commissieleden
Overzicht van de commissieleden wordt getoond. Deze informatie is terug te vinden op de clubapp.

14 Herbenoeming penningmeester bestuur
Gerald Kuipers wordt unaniem herbenoemd door de aanwezige leden.

15 Aan- en aftreden bestuursleden
Margreeth Brouwer wordt door Edwin bedankt voor haar inzet als bestuurslid Speltechnische zaken.
Vervolgens wordt Elseline Timmer met een unanieme goedkeuring van de leden benoemd tot secretaris
binnen het bestuur. Inge van Loo neemt de rol van bestuurslid speltechnische zaken op zich.

16 Rondvraag
Het is goed dat er besloten is tot niet roken op ons park; maar het heeft niet de voorkeur dat de rokers
nu voor de ingang gaan staan. Het is wenselijk dat er een rookplek komt buiten het park voorzien van
een asbak.
Er worden door René Snijders complimenten gemaakt aan Marlous en de wervingscommissie; René vraagt
hoe we de uitstroom kunnen minimaliseren, hij wil hier graag in meedenken. Tevens de complimenten aan
Jan Brouwer aangaande zijn presentatie aangaande padel.
Jan de Groot bedankt de bestuursleden en commissies voor hun inzet en enthousiasme.

17 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 18.00 uur en nodigt de leden uit voor een borrel.

Naar de startpagina
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Rokersplek op ons Niet-Rokenpark
Zoals tijdens de ALV is gemeld, willen we ons sportpark geheel rookvrij maken. Waar het tot voor kort was
toegestaan op het terras te roken is dit nu verboden. De borden zijn inmiddels verplaatst naar de ingang van
het park en er wordt gewerkt aan een alternatieve plek om te roken.
Rokersplek HLTC

Aangezien we de parkeerplaats netjes willen houden alsook de entree van het park, hebben we hiervoor
de achterzijde van het gebouw bedacht. Er zal een opvangbak (denk aan een asbaktegel) worden geplaatst
en een aanduiding ‘Rokersplek’. We verzoeken iedereen voortaan hier dan ook geen fietsen meer te plaat
sen. We vertrouwen erop dat het besluit wordt gerespecteerd en bouwen graag met jullie verder aan een
sportieve en bovenal ook gezonde club!
Achtergrond
In het verlengde van de KNLTB steunen wij als
vereniging de beweging ‘Op weg naar een Rook
vrije Generatie’. De beweging is een initiatief
van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en
het Longfonds. De Rookvrije Generatie wil dat
kinderen die vanaf 2017 worden geboren in alle
fasen van het opgroeien worden beschermd
tegen tabaksrook en tegen de verleidingen om te gaan roken. De ambitie is om in 2025 nagenoeg alle
sportverenigingen rookvrij te hebben. Naar aanleiding van de vraag van Maaike Vrencken naar het draag
vlak voor deze campagne tijdens de ALV van 2018 werd er in het voorjaar van datezelfde jaar een gedeelte
lijk rookverbod op ons park ingevoerd. Onlangs is het rookverbod uitgebreid tot het gehele park.

Naar de startpagina
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Functieoverzicht en vacatures
Tot vorig jaar werd het – actuele – functieoverzicht bestuur en commissies
altijd in het clubblad geplaatst. In het kader van de AVG en de verder
gaande digitalisering in de communicatie is besloten om dit ingaande dit
jaar niet meer te doen. Het overzicht is te bekijken op de website en
onder ‘documenten’ op de clubapp geplaatst.

Vacatures

Wat opvalt als je het actuele overzicht bekijkt is, dat de bestuursfuncties
allen zijn ingevuld. Fijn in deze roerige tijden om op volle sterkte te zijn.
Echter bij de verschillende commissies zijn wel een aantal functies vacant, en de functie van voorzitter van de
JC is – ad interim – ingevuld. In de jaarverslagen van de diverse commissies is ook te lezen dat zij ‘verster
king’ zoeken. Vandaar een oproep voor de verschillende commissies:
Wil je actief bij de vereniging betrokken zijn, (nog) meer andere leden leren kennen, je expertise inzetten
en een voldaan gevoel overhouden aan de bijdrage die je levert, ga dan eens in gesprek over een van de
onderstaande vrijwilligersfuncties!
Daarbij geldt, afgezien van deze vacatures dat versterking van commissies altijd fijn is, vele handen maken
immers licht werk. Zo zijn de commissie Werving- en Behoud werving@hltc.eu en de Jeugdcommissie
jeugdcommissie@hltc.eu blij met enthousiaste leden die ook willen helpen met het organiseren van
activiteiten.

Vrijwilliger Parkonderhoud
(buiten)

Voorzitter Jeugdcommissie
Wie wil sturing geven aan een team van
enthousiaste ouders om samen activiteiten
voor de jeugd te organiseren?
Heb je interesse? Neem dan contact met René
Snijders, tel. 06-25 28 95 59 of via e-mail:
jeugdcommissie@hltc.eu.

Wie is bereid mee te helpen om ervoor te
zorgen dat onze banen en het park er netjes
bij liggen en goed wordt onderhouden?
Heb je interesse? Neem dan contact met Arjan
Wierda, tel. 06-55 48 81 27 of via e-mail:
technischezaken@hltc.eu of a.wierda@live.nl.

Lid van de Sponsorcommissie
Wie wil helpen bij het werven van nieuwe sponsoren en bij het relatiebeheer van bestaande
sponsoren, reclame-uitingen regelen/beheren en daarnaast ook de administratieve zaken hier
omtrent verzorgen?
Voor een uitgebreide taakomschrijving, zie de nieuwsbrief van 04-2020, pagina 11.
Heb je interesse? Neem dan contact op met Bert Muntinga, tel. 06-51 99 31 59 of via e-mail:
ej.muntinga@kpnmail.nl.

Naar de startpagina
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Sponsoren Centraal
In de ALV heeft Bert Muntinga (voorzitter sponsorcommissie) laten zien
dat de inkomsten van sponsoren en adverteerders een wezenlijk (12%
voor 2019) deel uitmaken van de begroting van onze vereniging. Als
tegenprestatie voor de inkomsten hebben wij als vereniging de plicht
om aandacht te vragen voor deze ondernemers; via o.a. baanborden en
-doeken, advertenties op tv-scherm achter de bar of in het clubblad.
Door de coronacrisis, met gevolg dat het park gesloten is geweest,
activiteiten geen doorgang hebben kunnen vinden en het clubblad
digitaal is verschenen, zijn wij dit jaar niet in staat de gebruikelijke
exposure te bieden; noch aan de baansponsoren, noch aan de adver
teerders. Om dit enigszins te compenseren hebben wij in onze digitale
nieuwsbrieven aandacht besteed aan ‘alle sponsoren’ en leden opgeroe
pen om deze ondernemers vooral te blijven steunen door het doen
van aankopen. Deze oproep heeft Bert tijdens de ALV nogmaals onder de aandacht gebracht.
Het bestuur realiseert zich echter dat, ondanks de alternatieve aandacht er niet optimaal invulling gege
ven kan worden aan de plichten behorend bij de sponsorcontracten, ook niet in de laatste maanden van
het jaar. Wij zien immers alweer een ‘tweede golf’ besmettingen met nieuwe maatregelen als gevolg. Om
de gemiste exposure te compenseren zal er een daarom door onze vereniging een advertentie in de Schaaps
kooi worden geplaatst. De advertentie zal eind oktober/begin november in de krant worden geplaatst.
Eerder heeft het bestuur medio juli al gecommuniceerd met sponsoren en adverteerders om te laten we
ten dat zij oog hadden voor de situatie en de mogelijkheid voor vragen opengesteld via contact met de
sponsorcommissie.

Auréus | Automobielbedrijf Eilander | SNS Bank | PLUS Van den Hoven
Restaurant-Snackbar-Partyservice ‘De Spikke’ | Lagemaat Heerde | Heineken
Boschman Optiek | 24 ICT | Van de Put Rijwielen | Van Zijl Verhuizingen
Sportplay Hattem | Coffee at Work | Houtman Transport | Autoschade Berghorst
Veerle Bloemen | De Postkamer | Juwelier Meiling | Bloemsierkunst De Groot
Bouwkundig Tekenburo Gerrit Scholten | Partyservice Cor van Oene
Apotheek Heerde | Rabobank | Restaurant De Loreley | Huiskes Mode
Rijs Solutions | Eigenwijs Reclame | Dennenheuvel | Wijnbergen Sportbouw
Koninklijke Van der Most | Jeugdboetiek Yvonne | Vemde Travel
Heerder Fruithuis | Hegin BV Metalfinishing | Reuvers Sport Speciaalzaak
’t Tennnishuys | Anves Hekwerken | Veltkamp en Stam Makelarij
Slagerij van Guilik | Kapsalon Geri | PM Ondernemend | BenG Meubelen
Slagerij ter Weele | Emka Elektro | Albicons CRM Specialisten | Kamphorst
Inktviz architecten BNA | Rozendal Home Electro | Kinderopvang ’t Hummelhuis
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Redactie
Gert van de Bospoort
Tiny Griffioen
Vormgeving namens Koninklijke Van der Most
Jan Willem Bosman
Heerder Lawn Tennis Club
Opgericht 4 november 1966
Tennispark Bornerenk
Oldekamphof 1, 8181 EP Heerde
info@hltc.eu | www.hltc.eu

