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 1E EDITIE JAARBOEK 
EERSTE EXEMPLAAR OVERHANDIGD AAN GERT VD BOSPOORT 

Afgelopen zaterdag werd het eerste exemplaar van de 1e editie van het jaarboek uitgereikt 
aan Gert van de Bospoort. Jarenlang was Gert redacteur van het clubblad. Als oudste 
‘herenlid’ van de HLTC en meelezer van de teksten in het jaarboek aan hem de eer om het 
eerste exemplaar in ontvangst te nemen. In bijzijn van Jan Willem Bosman van de 
Koninklijke van der Most en Inge van Loo  overhandigde Tiny Griffioen de glossy aan Gert. 

Inge sprak de wens uit: “Ik hoop dat er nog vele jaargangen mogen volgen. Het is echt een 
glossy met een ‘wow’ factor geworden”. 

Vanaf deze week worden de jaarboeken verspreid. Misschien heb je er al een ontvangen, 
zo niet, dan valt ie binnenkort op de mat. (foto: Rene Snijders) 

  



ALGEMENE
LEDEN VERGADERING

donderdag 21 april 2022

1. Opening en mededelingen

2. Ingekomen stukken

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2 juli 2021

4. Samenva?ng jaarverslagen commissies 2021

5 Van Padel bij de HLTC? Naar Padel bij de HLTC
6 LED-verlich;ng
7 HLTC enquête 2022

8 Vaststelling jaarrekening 2021

9 Vaststelling begroEng 2022

10 Vaststelling contr ibuEe 2022

11 Verslag kascommissie, decharge penningmeester

12 Bedanken aIredende commissieleden/trainer

13 Voorstel herbenoeming Arjan Wierda als lid bestuur

14 Rondvraag

15 SluiEng

 
 

 

ALV 
NAAST PADEL, LED-VERLICHTING EN ENQUETE OP DE AGENDA 

Donderdag a.s. vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
plaats. Alle leden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen, 
inclusief agenda. Naast de gecommuniceerde onderwerpen zullen er 
nog twee extra onderwerpen worden aangestipt: 

LED-verlichting; aan de hand van een korte presentatie zal Jan de 
Groot de huidige situatie, met gasontladingslampen vergelijken met 
LED-verlichting en de verschillen en voordelen toelichten. 

Net zoals vorig hebben alle leden een enquête ontvangen. De 
uitkomst van de enquête 2022 zal tijdens de ALV worden besproken. 

Nog niet gereserveerd? Doe dit alsnog via: secretaris@hltc.eu en 
komt allen! 

  

 

  

  

 

 

 VOORJAARSCOMPETITIE 
VAN WINTERS BEGIN NAAR BIJNA ZOMERS GENIETEN  

Lag er de ochtend van vrijdag 1 april nog een paar centimeter 
sneeuw op de banen. In de avond werden de eerste wedstrijden  in 
de vrijdagavondcompetitie gespeeld. Een weekend later werden de 
eerste wedsstrijden in de zaterdag- en zondagcompetitie gespeeld. 
Ook de opstart van de zaterdagcompetitie kreeg te maken met 
winterse neerslag, nu geen sneeuw maar hagelstenen die de 
enthousiaste competitiespelers even langer in de kantine hielden. 

Daarentegen startte het jongensteam t/m 17, dat in de hoofdklasse 
uitkomt, in de nieuwe sponsorkleding, in Vleuten onder zonnige 
omstandigheden.  

  



 

 

PADEL  
HLTC’ERS MAKEN KENNIS MET PADEL 

Afgelopen zaterdag maakten 9 HLTC-ers gebruik 
van de gelegenheid om in Hattem kennis te maken 
met de padelsport. 

De reacties van de deelnemers kort samenvattend: 
“Hartstikke leuk! 
 
De eerder aangekondigde 2e mogelijkheid om 
kennis te maken met padel (van zaterdag de 23 

april) komt te vervallen.  
 
  
 

   
  

WILLY’S BAAN 
NIEUW JASJE VOOR WILLY’S BAAN 

Sponsor ABC Hekwerk heeft er ‘gratis’ voor gezorgd dat ook de Willy’s minibaan, net zoals de naastliggende gerenoveerde baan is 
voorzien van een mooi nieuw hekwerk. Zo vormen baan 7 en de minibaan nu een prachtig geheel. 

 

 


