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VOOR 22:00 UUR BESTELD, MORGEN IN HUIS
GRATIS RETOURNEREN & OMRUILEN

OFFICIAL SUPPLIER KNLTB

GROOTSTE ONLINE 
TENNISSHOP VAN DE BENELUX

TROTSE PARTNER VAN KLTV KROMMENIE

Heb je plannen om je huis te verkopen? Ga dan in zee met jouw sponsor
Bert van Vulpen makelaars + hypotheken en verdien 100 euro voor de club! 
Maak een afspraak via bertvanvulpen.nl/kltv en pak dat extraatje voor KLTV.

Bert van Vulpen, de makelaar waar je mee scoort!

Ga naar bertvanvulpen.nl/kltv

Sla nu je slag!

Je huis
verkopen
én je club
steunen?

075-6472050
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De zomer is alweer voorbij! Veel mensen 
en ook leden bleven thuis vanwege alle Co-
rona-perikelen. Dit betekende dat er veel 
banen bezet waren de afgelopen periode. 
Best gezellig! Vanaf 1 juli mocht de kantine 
weer open. Het was even wennen met de 
nieuwe looproute en Corona-maatregelen, 
maar ook dat wende weer snel. 

Van Vulpen Lobbietoernooi
Door een afvaardiging van de Lobbiecommis-
sie werd het idee geopperd om een verkort 
Lobbietoernooi te spelen. Best spannend in 
deze Corona-tijd…..In 3 dagen tijd werd een 
superleuke verkorte versie gespeeld, waarbij 
gelijk duidelijk werd dat Padel erg populair 
is geworden. De meeste spelers (en veel van 
KLTV!) waren in deze categorie te vinden en er 
waren leuke poules gemaakt zodat iedereen 3 
wedstrijden kon spelen. Top geregeld door de 
Lobbiecommissie (en waarvoor dank!) en voor 
herhaling vatbaar wat mij betreft!

Nel van Vaalen
Vlak voor het verschijnen van deze editie ontvin-
gen wij het trieste bericht dat Nel op 22 augustus 
jl. is overleden. Zij was een mooi en uniek mens 
en zo zullen we haar herinneren. Wij wensen Jan 
en de familie veel sterkte de komende periode.

Na 40 jaar trouwe vrijwilliger te zijn geweest 
voor KLTV kreeg ik  enkele weken geleden he-
laas de mededeling dat Nel van Vaalen samen 
met Jan Visser zou gaan stoppen met de kan-
tinediensten op vrijdagochtend. De gezond-
heid van Nel liet het niet meer toe om op vrij-
dagochtend de koffie en verdere drankjes te 
verzorgen voor onze leden. Op gepaste wijze 

hebben we toen afscheid genomen van deze 
trouwe vrijwilligers en hebben we ze natuurlijk 
nog even in het zonnetje gezet. Verder in deze 
Setzetsels vindt u nog een interview met Jan 
en Nel.

Clubkampioenschappen
Op het moment van schrijven van dit voor-
woord zijn de inschrijvingen open voor de 
clubkampioenschappen Tennis & Padel. Hope-
lijk doen er weer veel leden mee om te strijden 
om de eer. De inschrijvingen voor Padel lopen 
als best goed. Tennis daarentegen loopt nog 
een beetje achter, maar wellicht dat daar ook 
nog best wat spelers bijkomen. 

Padel is populair!
Wie had een jaar geleden kunnen vermoeden 
dat padel zo populair binnen KLTV zou wor-
den? Het Bestuur had hier goede hoop op, 
maar realiteit laat zien dat de groep padelspe-
lers binnen KLTV steeds groter wordt. Aan de 
Laddercompetitie Padel doen op dit moment 
al 40 koppels mee! De 2 padelbanen zijn veel-
al gereserveerd en ook onze trainer ziet het 
aantal aanvragen voor padelles alleen maar 
stijgen. Een veel gehoorde opmerking is dan 
ook: wanneer krijgen we 3e en/of 4e baan? 
Een vraag waar het bestuur mee aan de slag 
gaat om te kijken wat de mogelijkheden zijn. 

ALV
De algemene ledenvergadering staat gepland 
op 4 september a.s. De locatie is nog niet de-
finitief bekend en hangt af van het aantal le-
den dat zal komen. Van Sporting Krommenie 
hebben we het aanbod gehad om de ALV bij 
hun in de kantine te laten plaatsvinden als hier 

Van de Voorzitter
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behoefte aan is. Een week van te voren laten 
we u weten wat de definitieve locatie zal zijn. 
De agenda vindt u in deze Setzetsels met de 
bijbehorende informatie. 

Fietspad
De gemeente gaat binnenkort starten met 
de aanleg van een fietspad dat tussen de ge-
meentewerf en ons tennispark komt te liggen. 
Het fietspad wordt volledig geasfalteerd en 
deze werkzaamheden kunnen wat overlast 
opleveren voor onze leden. Wij zullen u actief 
informeren wanneer er daadwerkelijk gestart 
wordt zodat u hier rekening mee kunt houden. 
Verwachting is dat de toegang tot ons tennis-
park vanaf het parkeerterrein van de Crom-
menije enkele dagen afgesloten zal zijn.

Competitie & toernooien
De toernooien die ondanks de Corona-maat-
regelen door mochten gaan zijn op dit mo-
ment in volle gang. Ook de padeltoernooien 
worden door onze leden inmiddels gevonden. 
Een mooie voorbereiding voor de competitie 
die binnenkort zal starten. 

Ik wens u veel tennis & padelplezier en hoop 
dat u gezond blijft. Pas een beetje op uzelf en 
hopelijk tot zeer spoedig bij KLTV!

Mark Sijthoff
Voorzitter KLTV

Colofon
Adres
Rosariumlaan 47
1561 SX Krommenie
Postbus 241
1560 AE Krommenie
 
Rekeningnummers 
NL63RABO0333901827
NL85INGB0004319064

Redactie
Han Lieshout, Arjan Meegdes, Tijmen Stor, 
Robert Berkeley, Giso Brasser en Eelco Klene
redactie.setzetsels@kpnmail.nl

Sponsor- en advertentiemogelijkheden
Robert Melgerd
penningmeester@kltv-krommenie.nl

Vormgeving: www.designchap.nl
Foto’s: Onno Boermeester en KLTV
Enkele exemplaren liggen in de lobbie.
Het clubblad verschijnt 4 keer per jaar. 

Contact
Voorzitter
voorzitter@kltv-krommenie.nl
Secretariaat
secretariaat@kltv-krommenie.nl
Penningmeester
penningmeester@kltv-krommenie.nl
Ledenadministratie
ledenadm@kltv-krommenie.nl
Kantinecommissie
kantine@kltv-krommenie.nl
Technische Commissie
vcl.tc@kltv-krommenie.nl
Toernooicommissie
toernooicommissie@kltv-krommenie.nl
Jeugdcommissie
kltv-jc@live.nl
Trainers
trainerskltv@gmail.com
Lobbiecommissie
info@lobbietoernooi.nl
Vertrouwenspersoon
vertrouwenspersoon@kltv-krommenie.nl

Archief: www.kltv-krommenie.nl
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Castricum: 0251 655086                         Zaandam: 075 6510610

‘Het team staat
 als een huis’

U zit zeker bij HVM&S

www.hvms.nl

Noorderhoofdstraat 69  Krommenie
T: 075.6283477 

 Open: 
Dinsdag t/m Zaterdag 

Maandag gesloten

Fietskleding

accessoires

E-Bikes

Ebike Service Centre

www.bosenolgers.nl
www.bosenolgers.nl

Sportieve 
fietsers 
vinden 
snel de 

weg naar 
mooi 

materiaal!
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Protocol
Ik ben geen man van protocollen. Ik heb er op 
zijn zachtst gezegd niets mee. Kunt u nagaan 
wat voor een tijd het voor mij is. Het ene regel-
tje is nog niet ingevoerd, of het andere staat al 
in de wachtrij. Ik probeer me te schikken, houd 
afstand, knuffel niet meer na elke gewonnen 
partij, doe niet meer aan contactadvertenties 
en drink geen Corona.

Protocollen, het verpest een deel van mijn goe-
de leven. Het doet me denken aan mijn eerste 
werkzame jaren als sportjournalist op bezoek 
bij AZ in de oude Alkmaarderhout. Vroeger, 
zou een van de niet-tennissers van mijn vaste 
donderdagavond zeggen, ja toen konden we 
even napraten in en bij de kleedkamer, met 
trainer en spelers. Een aantal spelers kwam 
het liefst even naar buiten, een sigaretje biet-
sen bij het journaille dat massaal stond te paf-
fen. Als tegenprestatie kregen wij een zinnig 
gesprek. Moet je tegenwoordig om komen, 
er geldt een geheel ander protocol. Ze doen 
in een of andere persruimte hun riedeltje op 
commando van de communicatieadviseurs 
van de club, en weg zijn ze. Roken doen ze ver-
standig genoeg al lang niet meer.

De protocollen, ze deden toen – ik spreek over 
de jaren tachtig van de vorige eeuw - al hun 
intrede. Er kwamen en komen steeds meer 
regeltjes. Soms goed, vaak overdreven. Het 
heeft het er allemaal niet vrolijker en beter op 
gemaakt. Op het werk, in de openbare ruim-
te en in de sport. Regeltjes, ik werd er in mijn 
werkzame leven al niet goed van. Laat staan 

in deze onwerkelijke tijd, waar het ene proto-
col nog niet is ingevoerd of al wordt overruled 
door een nieuw protocol.

Het laatste protocol - bij het schrijven van deze 
column net rondgemaild door ons bestuur - 
betreft de nieuwe bezoekersregeling aan ons 
park. Leden die een potje gaan tennissen of pa-
dellen staan al geregistreerd. Geen probleem. 
Bezoekers, nieuwsgierigen of in ons geval de 
vaste meedrinkers, die zonder de eerste en 
tweede helft te spelen aanschuiven voor de 
derde helft, moeten niet alleen eerst geld in 
de pot gooien, maar zich ook registreren.

Het is niet om te checken of ze kredietwaar-
dig zijn, dat regelt Willem onze penningmees-
ter van de donderdagavond wel. Ook niet om 
thuis te kunnen aantonen waar ze die avond 
zijn geweest. Het is voor de GGD, die mensen 
wil kunnen opsporen en waarschuwen als er 
op het sportcomplex iemand heeft rondge-
lopen met Corona. En dan bedoel ik niet met 
zo’n flesje, want dan wordt het echt overwerk.
Heel lovenswaardig het streven van de GGD 
c.q. overheid, maar is het geen werk zoeken 
bij kleine sportverenigingen waar een ieder 
elkaar wel kent. Het is toch ons kent ons. Je 
gaat de boel toch niet voor de gek houden, ie-
dereen met een klein beetje gezond verstand 
waarschuwt toch vanuit zichzelf als het bij 
hem foute boel is. Of ben ik nu gek. Moet ik nu 
wel of niet afstand nemen van dat laatste pro-
tocol, dat is het dilemma. Duidelijk blijft wel, 
blijf afstand houden van elkaar. 

In 59 seconden
virusvirus

virus

virus
virus

Door: Han Lieshout
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Slijterij Drinks & Gifts
Voor al uw wijnen, speciaalbieren, gedestilleerd en

kado artikelen.
Bij ons wordt er net iets meer aandacht besteed aan uw

geschenken.

Verhuur van thuistaps, glaswerk en statafels voor uw
feesten en partijen.

Tevens bezorgen wij in Krommenie en Assendelft

Internet: www.drinks-gifts.nl
Email: info@drinks-gifts.nl

Telefoon: 075-6405179

Hans Knijnenberg
W O N I N G -  E N  P R O J E C T S T O F F E E R D E R

Voor :
Lamellen • Tapijten •  Vinyls

Rails •  Ondervloeren • Egalisatie 
vrijblijvende prijsopgave 

Eikenlaan 60 • 1561 CE Krommenie
Telefoon 075 - 621 72 74
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Uit de oude doos

Afgelopen 24,25 en 26 juli werd voor de 
38e keer het Lobbie toernooi gehouden. 
Vanwege corona duurde het 3 dagen en 
werd er op tijd gespeeld. Voor het eerst 
kon je ook inschrijven voor padel. 

Bij het ontstaan van het toernooi (1983) 
waren oa Agaath Duin, Piet Geerts, Hans 
Burger, Fred van Kuik en Aad Melgerd be-
trokken. De organisatie was een enorme 
klus in het pré computer tijdperk. En niet 
alleen achter de tafel, ook achter de bar 

werd veel werk verzet. Met een klein team 
onder leiding van Jan Henk Dekker werden 
heel veel diensten gedraaid tot in de klei-
ne uurtjes. Achter de ‘oude’ kantine was 
een kleine aanbouw waar al het eten werd 
gemaakt en de vaten bier 3 hoog opgesta-
peld waren. Het Lobbie toernooi was naast 
Grass Devil (nu: Smash Devil)  al snel één 
van de drukst bezochte toernooien van 
de Zaanstreek. Er waren jaren dat er 1400 
broodjes, 40 kilo gehakt en 80 vaten bier 
door heen gingen.
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MODE DIE VOELT WAT JE BEDOELT

Dat staat je goed!
Dat trek(t) je aan!

Zuiderhoofdstraat 78
Krommenie

M&O  Techn iek

M&O  Techn iek

Eendrachtstraat 25 1531 DT Wormer

Tel. 075 - 642 00 50 Fax 075 - 642 00 49

e-mail: baderie@mo-techniek.nl

internetadres: www.mo-techniek.nl

Telefoon 075 - 640 39 51 

Fax 075 - 640 39 52 

Rosariumplein 4, Krommenie 

Nu ook winkel in Winkelcentrum ‘de Saen’ Kaaijkhof 30 
Saendelft-west

0800-0242000
KEPLERSTRAAT 3 • HEERUGOWAARD • WWW.ATTACK.NL

BEL GRATIS:

(
)

KANG WAH

1e klas bediening  , origineel Chinees
eten uit Hong Kong , door chefkok

met 30 jaar ervaring.

Dagelijks geopend
van 11.00 - 22.00 uur
Dinsdag zijn wij gesloten

behalve op feestdagen

Rosariumplein 10-11
1561 DX Krommenie

Tel.: 075 - 628 52 32

KANTONESE EN SZECHUAN
SPECIALITEITEN
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Vestigingsadres Zienlaan 4, 1911 TR, Postadres Hoogdorperweg 33, 1965 NB Heemskerk, tel 0251-310155
www.sportcentrum-uitgeest.nl  e-mail:info@sportcentrum-uitgeest.nl

HET ADRES OM IN DE WINTER TE TENNISSEN

De diverse mogelijkheden zijn:
● Huren van een tennisbaan gedurende de winterperiode.

● Diverse competities dames en heren (enkel, dubbel en koppel).
● Koppelcompetitie op zondagmiddag 6 x per winterseizoen 1,15 uur spelen.

● Op ZATERDAGAVOND uw eigen toernooi in één of twee hallen.
● Een sporthal voor o.a. Voetbal, badminton, basketbal, korfbal en volleybal.

● Zaal met 7 dartbanen ( Jeugddartvereniging de Wolves)
● 2 squashbanen

● Zaal met 2 biljarts
Wij ontmoeten U graag in SPORT- en TENNISCENTRUM UITGEEST

Zuiderhoofdstraat 50, Krommenie
Tel.: 075 - 622 36 66
Fax: 075 - 622 36 65

Mail@sportenvrijtijd.nl
www.sportenvrijetijd.nl

• Rackets van Prince, Wilson en Dunlop • Schoenen voor kunstgras, 
frenchcourt en gravel • Tenniskleding van Mexx, K.Swiss, Nike en Asics. • 

Bespanningen vanaf € 12,- diverse racketgrips, klaar terwijl u wacht, 
drukloze en gas gevulde ballen, trillinsdempers, balclips en rugzakken 

etc. etc. etc.

Sport en Vrije Tijd
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Puzzel
In deze nieuwe editie van de Setzetsels heb-
ben we natuurlijk weer een leuke puzzel. Vori-
ge editie was er een kruiswoordpuzzel met na-
tuurlijk een winnaar. Van harte gefeliciteerd 
Nikki Stam! Je krijgt binnenkort jouw prijs in 
huis. Deze editie is er geen kruiswoordpuzzel, 
maar een vijftal rebussen.

Ook de antwoorden hiervan kan je sturen naar 
kltv-puzzel@tijmen.dev om kans te maken op 
een leuke prijs. Zet in de mail je antwoord en 
je naam (en als je wilt mag je natuurlijk op of 
aanmerkingen erbij zetten). Deze keer zijn de 
antwoorden gefocust op onze eigen club en 
grote spelers en toernooien die hopelijk bin-
nenkort door zullen gaan.
Ik zal verder niks verklappen, veel succes!
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Toernooien
Helaas, door Corona verviel het gehele voor-
jaar competitie seizoen. Er waren dagen met 
heerlijk weer die wij natuurlijk het liefst op 
de baan hadden gespendeerd, maar voor de 
veiligheid van ons en iedereen, zijn wij natuur-
lijk netjes binnen gebleven. Nu zijn we gear-
riveerd in Juli en Augustus, de echte toernooi 
maanden. Met versoepelingen van de over-
heid, hebben we toch een verkorte versie van 

ons Lobbietoernooi kunnen organiseren. Hul-
de naar de Lobbie commissie voor het neer-
zetten van niet alleen een top toernooi voor 
tennissers, maar ook voor padellers. Met een 
ijzersterke opkomst van 128 spelers is het een 
weekend vol gezelligheid geweest. Hieronder 
nog maar eens de lijst van winnaars (bij Padel 
zijn alle aangegeven koppels winnaar van hun 
eigen poule geworden).
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Gewoon goed in schoonmaakwerk.
Héél goed.

schoonmaakbedrijfwillems.nl(075) 642 58 20  -

SMIT SPORT TROFEEËN

STANDAARDS

MEDAILLES

BEKERS

VANEN

ERELINTEN

TEGELS

1531 HT Wormer
 Dorpstraat 238

Tel. 075 631 23 13
Fax 075 670 38 79

Rosariumplein 14
1561 DX Krommenie
Tel.: 075 628 72 93

info@smitwormer.nl

Tel. 075 6288916

Gewoon goed in schoonmaakwerk.
Héél goed.

schoonmaakbedrijfwillems.nl(075) 642 58 20  -

J & R Fashion
Zuiderhoofdstraat 46
1561 AN Krommenie

   

  

 Jacob & Marijke van Luit
06 42721326 / 020 634 13 81

Drukkerij Stetyco

drukkerij@stetyco.nl 
www.stetyco.nl

Drukwerk
Kopie & Print 

Drukkerij Stetyco

drukkerij@stetyco.nl 
www.stetyco.nl

Drukwerk
Kopie & Print 

Drukkerij Stetyco

drukkerij@stetyco.nl 
www.stetyco.nl

Drukwerk
Kopie & Print 

Drukkerij Stetyco

INTERIEUR | MEUBELS |  RENOVATIE | NIEUWBOUW

06 155 242 42   
info@nobbyroth.nl

www.janetmodes.nl

Mode voor elk moment.

Kantoor Wormerveer: 
Samsonweg 64 

1521 RM Wormerveer 
tel: 075 - 616 7450 

website: www.jvgadministratie.nl 
e-mail: jan@jvgadministratie.nl 

Bij JvG Administratie is uw administratie in vertrouwde handen! 

U kunt bij ons o.a. terecht voor: 

� Verzorgen van de financiële administratie; 

� Samenstellen van de jaarrekening; 

� Opstellen van een tussentijdse financiële overzichten; 

� Verzorgen van belastingaangiften. 

Kleine Beer 132-134
1562VH Krommenie

T: 075-6210702
E: fysiotherapie@fitkrommenie.nl

I:  www.fitkrommenie.nl

Geopend van woensdag tot zondag
vanaf 17.00 tot 24.00 uur

Reserveren uitsluitend telefonisch

Tel. 075 - 6288 916
Vlietsend 7-9 | 1561 AA Krommenie

info@detammeboer.nl | www.detammeboer.nl
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Wie is Shelley?
Hoi! Mijn naam is Shelley 26 jaar en woonach-
tig in Krommenie sinds 2 jaar.

Je bent bij KLTV, waar kunnen wij jou dan 
vinden? Op de tennis of padelbaan? En 
waarom?
Op de tennisbaan. Samen met mijn vriend zijn 
we lid geworden om lekker te tennissen met 
mooi weer!

Je bent Zomerlid geworden. Wat is de re-
den hiervan?
Ik wilde graag samen met mijn vriend sporten 
en vonden het super om dit uit te proberen via 
een Zomerlid actie.

Heb je al eerder tennis / Padel gespeeld? 
En zo niet wat deed je eerst?
Ik heb vroeger altijd al veel gesport zoals 
zwemmen en hardlopen, maar tennis was 

nieuw voor ons. Nu tennissen we 1 keer in de 
week samen met 2 andere meiden die we ook 
hebben leren kennen op de tennisbaan.

Waarvoor mogen we je absoluut niet wak-
ker maken?
Je moet mij het liefst met rust laten als ik nog 
lig te slapen in de ochtend, uitslapen vind ik 
heerlijk.

Met welke bekende Nederlander zou jij 
wel een dagje willen ruilen en waarom?
Als ik met iemand zou willen ruilen voor een 
dag zou dat Dafne Schippers zijn. Lijkt me ge-
weldig om zo hard te kunnen rennen en hierbij 
een mooie medaille te scoren op het WK.

Shelly
Even voorstellen:
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MAGAZINES

INTERNATIONAL
PRESS

Winkelcentrum
Rosariumplein 17 in Krommenie

(nabij Caron)

S.  F O    E K  E  N  S

TIJDSCHRIFTEN
SCHRIJFWAREN
STRIPBOEKEN
WENSKAARTEN

kerkplein 6 - 1561 DA Krommenie

Voor deskundig advies en
350 m 2 sportplezier.
Uitsluitend 10 % korting op
vertoon van onze klantenkaart.

Westzijde 3, 1506EA Zaandam, Tel./Fax 075 - 61 66 360

 
 

1446 VR  
 

 

-  

�

�

ADRIE JONK GROEP

PARTNER IN MOBILITEIT

Kleine Tocht 10
1507 CC Zaandam
075 65 90 123

�

�
�

Newtonstraat 34
1446 VR Purmerend
0299 46 99 00
purmerend@adriejonk.nl
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Gewoon goed in schoonmaakwerk.
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schoonmaakbedrijfwillems.nl(075) 642 58 20  -

J & R Fashion
Zuiderhoofdstraat 46
1561 AN Krommenie

   

  

 Jacob & Marijke van Luit
06 42721326 / 020 634 13 81

Drukkerij Stetyco

drukkerij@stetyco.nl 
www.stetyco.nl

Drukwerk
Kopie & Print 
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Drukwerk
Kopie & Print 

Drukkerij Stetyco

drukkerij@stetyco.nl 
www.stetyco.nl

Drukwerk
Kopie & Print 

Drukkerij Stetyco

INTERIEUR | MEUBELS |  RENOVATIE | NIEUWBOUW

06 155 242 42   
info@nobbyroth.nl

www.janetmodes.nl

Mode voor elk moment.

Kantoor Wormerveer: 
Samsonweg 64 

1521 RM Wormerveer 
tel: 075 - 616 7450 

website: www.jvgadministratie.nl 
e-mail: jan@jvgadministratie.nl 

Bij JvG Administratie is uw administratie in vertrouwde handen! 

U kunt bij ons o.a. terecht voor: 

� Verzorgen van de financiële administratie; 

� Samenstellen van de jaarrekening; 

� Opstellen van een tussentijdse financiële overzichten; 

� Verzorgen van belastingaangiften. 

Kleine Beer 132-134
1562VH Krommenie

T: 075-6210702
E: fysiotherapie@fitkrommenie.nl

I:  www.fitkrommenie.nl

Kantoor Wormerveer: 
Samsonweg 64 

1521 RM Wormerveer 
tel: 075 - 616 7450 

website: www.jvgadministratie.nl 
e-mail: jan@jvgadministratie.nl 

Bij JvG Administratie is uw administratie in vertrouwde handen! 

U kunt bij ons o.a. terecht voor: 

• Verzorgen van de financiële administratie; 

• Samenstellen van de jaarrekening; 

• Opstellen van tussentijdse financiële overzichten; 

• Verzorgen van belastingaangiften. 

www.dekoninginstallatietechniek.nl

• gas 
• water 
• sanitair

• riolering 
• dakwerken 
• verwarming

www.koman-bouwbedrijf.nl

075
622 44 11
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Laddercompetities; ze bestaan al vele ja-
ren, maar meestal willen die niet erg vlot-
ten. Heel anders is het bij de in juni gestarte 
Padel Clubladder, waar op het moment van 
schrijven (woensdag 12 augustus) al 39 kop-
pels en dus bijna tachtig KLTV’ers aan deel-
nemen. De redactie van de Setzetsels be-
sloot eens uit te zoeken wie er achter deze 
ladder zit en kwam terecht bij de 22-jarige 
in Engeland woonachtige Matthew Frans-
donk, ook wel bekend als Madsko.

Matthew, hoe raakt een dj en producer die 
in Engeland woont betrokken bij de KLTV 
Clubladder?
,,Mijn vader Robert heeft een paar jaar gele-
den, in 2012, het bedrijf SportConnexions op-
gestart. Hij doet het programmeren en ik ben 
er later bij gekomen. Eerst deed ik customer 
support en nu vooral sales en administratie. 
Het is een soort bijbaan, daarnaast produceer 
ik muziek en ben ik dj, al ligt dat laatste op een 
laag pitje vanwege de coronacrisis. Voor mijn 
werk bij SportConnexions hoef ik niet in Ne-
derland te zijn. Ik heb alleen internet nodig, 
dan is het vanuit Engeland, Zuid-Afrika of waar 
dan ook prima te doen.’’

Waarom laddercompetities?
,,We hebben een tijdje in Amerika gewoond, 
kwamen daarna naar Nederland en gingen 
squashen bij Amstelhof in Uithoorn. Je kent 
dan niemand en er waren niet echt evenemen-
ten, dus bedacht mijn vader deze app voor een 
laddercompetitie. Amstelhof was één van de 
eerste, misschien wel de eerste club die zo’n 
ladder invoerde en die loopt nu al een paar 

jaar. Je komt met veel verschillende mensen 
bij de club in contact en kunt regelmatig leuke 
wedstrijden spelen.’’

Zijn laddercompetities niet gedoemd te 
mislukken?
,,Wat wij zien, is dat veel oude ladders passief 
zijn. De club moet het zelf bijhouden, je moet 
elkaar uitdagen en dat kost allemaal moeite. 
Zoiets begint leuk maar op een gegeven mo-

DJ Madsko
de man achter de clubladder
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ment bloedt het dood. Voor nieuwe spelers is het 
vaak ook eng om onbekenden uit te dagen. Via 
ons is het actief: de app maakt wedstrijden aan en 
het is geen ‘randomized’ loting. Er zit een heel sys-
teem achter, een algoritme dat kijkt tegen wie is 
gespeeld en hoe de resultaten waren, om zo wed-
strijden te krijgen tussen koppels die aan elkaar 
gewaagd zijn. En we werken daar nog steeds aan, 
als we zien dat er verbetering nodig is.’’

Hoeveel clubs maken gebruik van de app van 
SportConnexions? En is 39 koppels zoals die er 
nu bij KLTV zijn een gemiddeld aantal?
,,Er lopen nu via ons vier- à vijfhonderd ladders in 
Nederland, ook nog enkele in België, Duitsland en 
Noorwegen en ik probeer in Engeland ook de sales 
op te pakken. KLTV heeft een redelijk grote ladder, 
zeker voor dubbels. Normaal hebben clubs tussen 
de twintig en dertig koppels.’’

De KLTV-ladder bestaat uit negen speelrondes 
en eindigt op 11 oktober. Wat gebeurt er daar-
na?
,,Het is aan de club zelf hoe lang een laddercom-
petitie duurt, bij sommige loopt die het hele jaar 
door. Voor de laatste ronde staan drie in plaats van 
twee weken zodat iedereen wat meer tijd heeft 
om alle partijen af te werken. Wij sturen na afloop 
een mail rond met een kleine ‘Hall of Fame’. Het 
is dan aan de club of de laddercompetitie daarna 
stopt of doorloopt. Je kunt ervoor kiezen bij de hui-
dige stand verder te gaan en koppels kunnen dan 
samen door. Met een andere partner verder kan 
ook, door het profiel aan te passen of je als kop-
pel uit te schrijven en dan als nieuw koppel in te 
schrijven.’’

Geïnterviewd en verslagen door Robert Berkeley
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KLTV Krommenie wil een veilige vereniging 
zijn, waar iedereen met plezier bezig is 
met tennis en padel! Toch kan grensover-
schrijdend gedrag ook op onze vereniging 
plaatsvinden. Om te voorkomen dat grens-
overschrijdend gedrag plaats gaat vinden 
en een luisterend oor te bieden in die situ-
aties waarin grensoverschrijdend gedrag 
al heeft plaatsgevonden, hebben wij een 
vertrouwenspersoon aangesteld. Een cen-
traal aanspreekpunt om met elkaar zorg te 
dragen dat de wijze waarop we met elkaar 
binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. 
Wij zijn een prachtige vereniging en doen 
er met elkaar alles aan om zaken als ‘pes-
ten’, conflicten en ruzie, discrimineren en 
seksueel ongewenst gedrag te voorkomen. 

De vertrouwenspersoon houdt de omgangs-
vormen binnen KLTV - welke bijdragen aan het 
gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor 
de leden, vrijwilligers en trainer - in stand of 
verbetert deze zelfs. Daarnaast draagt de ver-
trouwenspersoon zorg voor de eerste opvang 
van betrokkenen (slachtoffers, ouders van 
minderjarige slachtoffers, beschuldigde, trai-
ner) bij een incident binnen onze vereniging. 

De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen 
die kunnen spelen voordat er problemen zijn. 
Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht 
met vragen die je niet makkelijk stelt of waar-
van je bang bent dat er niet serieus op gere-
ageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, 
coaches, ouders, begeleiders, teamleden en 
vrijwilligers. Hiervoor geldt: snel melden, er-

over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een 
einde gemaakt wordt aan een ongewenste 
situatie maakt dat deze niet verergert en ook 
herhaling kan zo voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrou-
wenspersoon? 
Als je vragen hebt over de manier van omgaan 
met elkaar binnen de club of jouw trainings- 
of competitieteam, dan ben je welkom bij de 
vertrouwenspersoon. De vragen die je hebt 
kunnen gaan over:
• pesten en gepest worden;
• (een vermoeden van) grensoverschrijdend 

gedrag: de manier waarop je benaderd en/
of aangeraakt wordt wat je als onprettig er-
vaart;

• je maakt je zorgen over de wijze waarop 
er met je kind wordt omgegaan binnen de 
vereniging/het team;

• je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/
of coach verstandig is;

• iemand heeft je direct of indirect beticht 
van ontoelaatbaar/grensoverschrijdend 
gedrag;

• het feit of je vraag bij de vertrouwensper-
soon op de juiste plaats is.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwensper-
soon? 
De gesprekken die er tussen jou en de vertrou-
wenspersoon plaatsvinden, zijn vertrouwe-
lijk. Dit betekent dat niemand anders van de 
inhoud van het gesprek op de hoogte wordt 
gesteld, zonder dat jij daar toestemming voor 
hebt gegeven. In sommige gevallen van - ern-

De vertrouwenspersoon binnen
KLTV Krommenie
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stig - grensover-
schrijdend gedrag 
kan het belangrijk 
en noodzakelijk 
zijn andere perso-
nen in te lichten/
te betrekken. Dit 
zal nooit gebeuren 
zonder overleg 
met jou. De activi-

teiten van de vertrouwenspersoon vallen on-
der de verantwoordelijkheid van het bestuur. 
Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de 
vertrouwenspersoon aan dit bestuur óf er 

meldingen zijn geweest, van welke aard deze 
meldingen waren en hoe voortgang en afslui-
ting hebben plaatsgevonden.

Wat doet de vertrouwenspersoon? 
De vertrouwenspersoon is er voor het be-
spreekbaar maken van incidenten, vermoe-
dens van incidenten en vragen hier om heen, 
die binnen de vereniging plaatsvinden of heb-
ben plaatsgevonden. De vertrouwenspersoon 
biedt een luisterend oor en maakt zaken be-
spreekbaar. Als er verdere opvang/actie nood-
zakelijk is zal dit, verwijst de vertrouwensper-
soon door naar andere instanties.

Mijn naam is Eva Boon en al vele jaren tennis 
ik met veel plezier bij KLTV. Je kunt me elke 
maandagavond met mijn vaste groepje op de 
tennisbaan vinden en inmiddels ben ik ook af 
en toe aan het padellen. Ik ben getrouwd en 
woon samen met mijn man en twee kinderen 
in Krommenie. 

Ik ben onlangs door het bestuur gevraagd de 
rol van vertrouwenspersoon bij KLTV te ver-
vullen. Dat doe ik graag.
 
De rol van vertrouwenspersoon past mij goed. 
Ik heb jarenlang als advocaat en jurist gewerkt. 
Mijn specialisme is arbeidsrecht maar ik heb 
ook ervaring in het personen- en familierecht. 
Momenteel werk ik alweer enige tijd als team-
leider bij een rechtsbijstandverzekeraar. 

Mocht je tegen situaties aanlopen waarvan je 
vermoedt dat die niet ‘in de haak zijn’, aarzel 
dan niet om contact met mij op te nemen. Het 

helpt vaak al om even jouw hart te luchten, 
maar soms is er een vervolgactie nodig. Ik ben 
er voor jou als vertrouwenspersoon van KLTV. 

Je kunt mij mailen:
vertrouwenspersoon@kltv-krommenie.nl
of bellen: 06-23667487.

Vertrouwenspersoon van 
KLTV Krommenie
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Clubicoon Nel van Vaalen (86) heeft afscheid 
genomen van KLTV. Na ruim veertig jaar werk-
zaamheden in de kantine op de vrijdagoch-
tend, laat haar gezondheid het niet meer toe. 
,,Dat doet ontzettend veel pijn, de club heeft 
een plaats in ons hart. Maar we hopen af en 
toe zeker nog wel te komen kijken’’, zegt haar 
partner Jan Visser (80).

Op vrijdagmiddag 24 juli werden Nel en Jan in 
het zonnetje gezet bij KLTV. Voorzitter Mark 
Sijthoff overhandigde Nel een grote bos bloe-
men, twee speciale pennen én een unieke tas 
met KLTV erop. Gerard Schavemaker en Heidi 
Masee waren er ook bij, twee mensen met wie 
ze door de jaren heen nauw en met veel ple-
zier samenwerkte.

Nel werd in 1968 lid van KLTV. Ruim vijftig 
jaar lang is de tennisvereniging een belangrijk 
deel van haar leven geweest, merkte ook Jan 
die sinds 1978 met haar samen is. ,,Zelf was 
ik geen lid, maar ik heb eigenlijk in al die ja-
ren niks anders meegemaakt dan KLTV. KLTV 

was hét, vooral de sociale contacten. En hoe 
de vereniging heeft gereageerd tijdens en na 
haar ziekte, dat was echt groots. Petje af, dat 
maakt ook dat wij terugkijken op een heel fijne 
tijd.’’

Zeventien jaar geleden liep Nel een hersen-
beschadiging op waarbij ze zelfs drie weken 
in coma lag. Ze herstelde en kon gelukkig ook 
weer haar vrijwilligerswerk bij de tennisclub 
oppakken. Een aantal jaar terug leek ze te gaan 
stoppen. ,,De club stapte over van cash op pin-
nen en dat werd lastig voor Nel’’, blikt Jan te-
rug. ,,Ze zei op een gegeven moment ‘dan is 
het wel goed’, en toen wilde ik me er wel even 
mee bemoeien. De laatste jaren hebben we 
het samen gedaan en zo ben ik ook een beetje 
bij de club gekomen.’’

De twee hebben door de jaren moeilijke tijden 
meegemaakt, maar het plezier overheerst ook 
nu nog. ,,We hebben altijd meer gelachen dan 
gehuild’’, glundert Jan. 

‘Met pijn in het hart’
KLTV neemt afscheid van clubicoon Nel van Vaalen (86) en haar partner Jan Visser (80)

In Memoriam: vlak voor het verschijnen van deze editie heeft het trieste bericht ons bereikt dat 
Nel van Vaalen op 86-jarige leeftijd is overleden.
Wij wensen haar partner Jan, de familie en haar kennissen alle sterkte toe in deze moeilijke tijd.
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�   Afscheidscentrum Krommenie
      Padlaan 1, 1561 ZA Krommenie

�   Afscheidscentrum Wormer
      Dorpsstraat 18, 1531 HM Wormer

�  info@bennisuitvaart.nl
globe www.bennisuitvaart.nl

� 075 - 76 76 008

Persoonlijk, behulpzaam, stijlvol en integer

Wat te doen bij overlijden?
U kunt ons dag en nacht bellen op telefoonnummer

075 - 76 76 008
Wij komen bij u langs om in eerste instantie de meest noodzakelijke dingen te 
regelen, zoals de verzorging. Daarna begeleiden wij u stap voor stap zodat u 
in alle rust keuzes kunt maken, welke bij u en uw overleden dierbare passen.

Afscheid nemen is al moeilijk genoeg.

Wij steunen u in dit proces voor, tijdens en na het afscheid.

Locaties  in Assendelft,  Wormerveer en Zaandam
Slimmer opslaan doe je bij ons. www.boxx.nl

 

vormgeving en
ontwikkeling van

drukwerk en
websites

info@designchap.nl | www.designchap.nl

06 4136 6742�

Gewoon goed in schoonmaakwerk.
Héél goed.

schoonmaakbedrijfwillems.nl(075) 642 58 20  -

J & R Fashion
Zuiderhoofdstraat 46
1561 AN Krommenie

   

  

 Jacob & Marijke van Luit
06 42721326 / 020 634 13 81

Drukkerij Stetyco

drukkerij@stetyco.nl 
www.stetyco.nl

Drukwerk
Kopie & Print 

Drukkerij Stetyco

drukkerij@stetyco.nl 
www.stetyco.nl

Drukwerk
Kopie & Print 

Drukkerij Stetyco

drukkerij@stetyco.nl 
www.stetyco.nl

Drukwerk
Kopie & Print 

Drukkerij Stetyco

INTERIEUR | MEUBELS |  RENOVATIE | NIEUWBOUW

06 155 242 42   
info@nobbyroth.nl

www.janetmodes.nl

Mode voor elk moment.

Kantoor Wormerveer: 
Samsonweg 64 

1521 RM Wormerveer 
tel: 075 - 616 7450 

website: www.jvgadministratie.nl 
e-mail: jan@jvgadministratie.nl 

Bij JvG Administratie is uw administratie in vertrouwde handen! 

U kunt bij ons o.a. terecht voor: 

� Verzorgen van de financiële administratie; 

� Samenstellen van de jaarrekening; 

� Opstellen van een tussentijdse financiële overzichten; 

� Verzorgen van belastingaangiften. 

Kleine Beer 132-134
1562VH Krommenie

T: 075-6210702
E: fysiotherapie@fitkrommenie.nl

I:  www.fitkrommenie.nl
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Lobbieweekend 2020

In het weekend van 24 tot en met 26 juli 2020 
heeft de Lobbiecommissie het 38ste  Bert van 
Vulpen Lobbietoernooi georganiseerd! Een 
heerlijke, korte editie. Nou ja, ik moet zeggen, 
qua organisatie, is het echt super goed be-
vallen. We hadden natuurlijk een hele korte 
voorbereidingstijd dit jaar. Eind juni wisten we 
pas überhaupt dat we een toernooi konden 
organiseren. En eigenlijk waren we er binnen 
2 weken als commissie wel uit dat we dit kon-
den gaan regelen. Eveline, nog bedankt voor 
je vrouwelijke charmes waarmee je Edwin en 
Gert-Jan hebt overgehaald, en Robert, die dit 
jaar eenmalig eventjes is teruggekomen. Wat 
dat betreft hebben we echt een supertoer-
nooi gehad.

Uiteindelijk hebben er zo’n 130 spelers mee-
gedaan aan het toernooi, waarvan 24 koppels 
in de categorie Padel. Daarnaast hebben we 
onwijs geluk gehad met het weer. Vrijdag 24 
juli hadden we mooi weer en zondag 26 juli 
hadden we mooi weer. 

En volgens mij hebben we het betrek-
kelijk Corona-proof kunnen houden. 
Er waren natuurlijk wat maatregelen 
op het park en in de kantine genomen 
door de onderhoud en kantinecom-
missie. Om de drukte en wachttijden 
te voorkomen, hebben we dit toer-
nooi dan alle wedstrijden op “tijd” ge-
speeld met wedstrijden van vijf kwar-
tier en alle categorieën in poules. We 
kregen alleen maar positieve reacties 
eigenlijk van alle deelnemers. Wat dat 
betreft is zo’n weekendtoernooi voor 
herhaling vatbaar. 

Dan wil ik graag nog wat mensen bedanken. 
Dat is onze hoofdsponsor Bert van Vulpen 
makelaars. En natuurlijk ook de zes baanspon-
sors. De mensen van de onderhoud en kan-
tinecommissie. En natuurlijk de deelnemers 
en de toeschouwers. We merkten echt dat ie-
dereen er weer zin in had. En wat dit jaar na-
tuurlijk echt superleuk was, dat we er ook voor 
het eerst Padel bij hadden. De animo was daar 
echt supergroot voor. Ik wil de leden van KLTV 
en deelnemers aan het toernooi allemaal be-
danken. Tot volgend jaar!

Wim Bouwen (winnaar met Max Pootjes van 
de Padel Poule A) voegt daar nog 3 puntjes 
aan toe:

“Allereerst wil ik de vereniging KLTV compli-
menteren met de aanleg van de padelbanen. 
Een heel groot succes onder alle leden. En de 
vereniging KLTV, dan bedoel ik uiteraard ook 
het bestuur Mark, Eric, Arjan en Robert, die 
echt een hele goede investering hebben ge-

Van de Lobbiecommissie

Door: Martijn Molenaar – wedstrijdleider Lobbietoernooi
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maakt en de vereniging nieuw leven hebben 
ingeblazen. 

Dan puntje 2 is even toch even over mijn maat, 
Max. Kijk, als je een dubbeltoernooi wil win-
nen, dan is het heel belangrijk dat je een goe-
de partner uitzoekt. Nou, dat advies heb ik aan 
Max gegeven en nou ja, je ziet het. Dat heb ik 
ook aan Nikander gegeven, die is met zijn zusje 
gegaan, dat is ook goed afgelopen. Maar goed, 
even zonder gekheid Max, hartstikke bedankt 
dat je met een ouweheer samen wilt spelen. 
Het liep als een tierelier. Ook voor herhaling 
vatbaar. 

Dan tenslotte, de belangrijkste mensen na-
tuurlijk op dit moment, de Lobbiecommissie 
onder leiding van Martijn. Een enorm compli-
ment hoe dit is georganiseerd, Coronaproof 
en wel. Een heel groot succes, de sfeer was 
opperbest, het weer was goed. Alle ingredi-
enten… dankzij Martijn en zijn ploeg, onwijs 
bedankt en hopelijk allemaal weer tot volgend 
jaar. Adios!”
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Uitnodiging

Vrijdag 4 september 2020

Locatie: n.n.b.

Inloop vanaf 19.45 uur

Aanvang vergadering 20.00 uur

ALGEMENE

LEDENVERGADERING
KLTV KROMMENIE
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Agenda Algemene Ledenvergadering KLTV Krommenie 
Vrijdag 4 september 2020 in de Lobbie 
Inloop vanaf 19.45 uur, aanvang vergadering 20.00 uur 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Ingekomen stukken 
4. Goedkeuring notulen (ALV 29 maart 2019) 
5. Commissieverslagen 
6. Financieel verslag 2019 en uitgangspunten 2020 
7. Verslag kascontrolecommissie en decharge Bestuur 
8. Benoeming Kascontrolecommissie en reserve lid 
9. Bestuursvoorstellen 

Adviseurs van het bestuur  
• Verlengen met de periode van 1 jaar voor Frans van Rooij als adviseur van de penningmeester.  
• Verlengen met de periode van 1 jaar voor Gerard Schavemaker als adviseur van de voorzitter. 

10. Vacature van Hoofd Facilitaire Zaken 
Wilt u ook een steentje bijdragen aan de toekomst van KLTV en heeft u interesse in één van deze 
of een andere functie? U kunt zich per mail, tot uiterlijk 7 dagen voor de vergadering, bij Mark 
Sijthoff (voorzitter@kltv-krommenie.nl) melden.   
    

11. Jubilarissen (25,40,50) 
12. Uitreiking KLTV-bokaal  
13. Voorstellen ingediend door tenminste 5 KLTV-leden 

Heeft u een voorstel dat op de ALV van KLTV ter tafel moet komen? U kunt een voorstel met 
minimaal 5 handtekeningen tot uiterlijk 7 dagen voor de vergadering sturen aan Mark Sijthoff 
(voorzitter@kltv-krommenie.nl) 

14. Rondvraag en Sluiting 
15. Interactief gedeelte 

NB:  Voor het financieel verslag 2019 en de begroting 2020 kunt u terecht bij de penningmeester 
(penningmeester@kltv-krommenie.nl).  

Op verzoek kunnen deze verslagen per e-mail worden toegestuurd. Tevens zijn exemplaren 
bij aanvang van de vergadering beschikbaar. 

Op grond van het bepaalde in het Statuut, artikel 16 lid 3, is het verplicht, om geldige besluiten te 
kunnen nemen, dat het quorum- ten minste 10% van het aantal stemgerechtigden ook aanwezig is, 
maar is dit vereiste niet aanwezig, dan moet binnen 21 dagen daarna een tweede algemene 
vergadering met dezelfde te behandelen onderwerpen bijeengeroepen worden en gehouden, die 
dan alsnog geldige besluiten kan nemen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. 
Na 5 minuten zal een tweede ledenvergadering worden geopend met dezelfde agenda. 

NB:  Tijdens de algemene ledenvergadering zal de baanverlichting niet branden en kan er dus 
niet recreatief worden getennist of gepadeld.
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Notulen ALV 29 maart 2019   Pagina 1 van 10 
 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering KLTV Krommenie  
29 maart 2019 
 
 
 
Opening 
 
 Voorzitter Mark Sijthoff heet iedereen van harte welkom. Speciaal welkom voor de aanwezige Ereleden 

en de Leden van Verdiensten en voor de nieuwe hoofdsponsor van KLTV Krommenie, Bert van Vulpen 
Makelaars, vertegenwoordigd door Bert van Vulpen en Sabine Denkers.  

 De presentielijst is getekend door 52 stemgerechtigde leden. Volgens de statuten van de vereniging is 
dit aantal voldoende om besluiten namens de vereniging te kunnen nemen. 

 Voor Thea Bos en Truus Rem vraagt de voorzitter een moment stilte om beiden te herdenken. 
 Een aantal leden heeft zich afgemeld. Zie hiervoor bijlage 1.  
 De presentatie van de Algemene Ledenvergadering is terug te vinden in de KNLTB ClubApp! 
 
Mededelingen 
 
1. Hoofdsponsor Bert van Vulpen Makelaars + Hypotheken 
 

 

Bert van Vulpen stelt zichzelf voor als hoofsponsor voor een periode van 
(minimaal) drie jaar en geeft uitleg over zijn bedrijf. Bert is zelf niet actief 
in de tennissport, maar wil wel als ondernemer de club steunen. De club 
waar vader Joop van Vulpen drijfveer was achter de “krasse knarren”. Bert 
geeft aan dat KLTV past bij Van Vulpen omdat zij gaan voor verandering 
en dat doet Van Vulpen ook.  
 
Naast de sponsoring heeft Van Vulpen het volgende bedacht: als leden 
iets via Bert van Vulpen doen, zal hij €100 per dienst afdragen aan KLTV. 
Hiervoor is een aparte website actief: www.bertvanvulpen.nl/kltv/. 
 

2. Sponsorkleding voor de selectie en jeugd 
Op vrijdag 29 maart 2019 is nieuwe kleding uitgereikt aan zowel de jeugd –als seniorenselectie. De 
jeugdselectie wordt door Jezz projectmanagement, Valverde en Steboma gesponsord en de 
seniorenselectie door Bert van Vulpen Makelaars. De kleding is verzorgd door clubsponsor 
TennisDirect. 
 

  
 

3. Status -update samenwerking met Cromme Bal 
Het bestuur van KLTV is nog steeds in gesprek met het bestuur van Cromme Bal (CB). Er zijn 
gesprekken en de samenwerking wordt geïntensiveerd (jeugdtoernooi georganiseerd).  
 
De voorzitters van beide clubs hebben een rondje langs de politieke partijen van de gemeente Zaanstad 
gedaan. Reden hiervoor is om te zien of er wellicht mogelijkheden tot een fusie zijn. In november 2018 
is hiermee gestart, maar er zijn helaas nog geen antwoorden gekomen vanuit gemeente Zaanstad. De 
gemeente Zaanstad heeft de voorzitters gevraagd een Business Case te schrijven.  
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Het bestuur constateert dat er niet veel voortgang en initiatief zit vanuit de gemeente Zaanstad. Beide 
clubs hebben de volgende twee vragen gesteld aan de gemeente: 
1. Is er een locatie in Krommenie waar een (nieuw) tennispark kan komen? 
2. Als deze locatie er is, is het dan een mogelijkheid om 9 tennisbanen – 2 Padelbanen – 2 minibanen 

te kunnen realiseren?  
 
Vraag Antwoord 
Is de gemeente bewust van erfpacht grond. Ja, is bekend. 
Is er een mogelijkheid om een paraplu 
vereniging te creëren om elkaar te versterken. 

Door twee parken houd je twee keer onderhoud – 
kantines – commissies –etc. Dit kost geld en is 
lastig. De samenwerking wordt versterkt in de 
toekomst. Ook met inkoop.  

Kan er een stichting opgezet worden. Dit kan nog steeds maar door komst van SBOS is 
dit niet meer aantrekkelijk voor verenigingen.  

Zouden wij weg moeten? Kan CB niet hier 
naartoe komen. 

Ja, dat zou kunnen, maar CB zal het andersom 
zeggen. CB wil op een nieuwe plek starten en niet 
op een bestaand terrein.  

Zou zonde zijn als CB ook gaan investeren. 
 

Er is gesproken met de CB over (gezamenlijke) 
investeringen. KLTV wil en moet op zeer korte 
termijn investeren en de club weer te laten groeien. 
CB stelt verder investeringen voorlopig uit (recent 
kantine renovatie en LED lampen). 
 
De keuze of beslissing voor fusie is nog niet 
voorgelegd aan de leden. Het bestuur verwacht dat 
een fusie een lange termijn project is (3-5jaar).  

 
4. Waterhuishouding 

Frans van Rooij en Gerard Schavemaker hebben gesprekken met de gemeente gevoerd over de water 
huishouding rondom het park van KLTV, veroorzaakt door de bouw van zwembad De Crommenije.  
 
Korte samenvatting door Frans 
Frans en Gerard voeren voortdurend gesprekken met ambtenaren van de gemeente Zaanstad.  
Wat is er bereikt sinds de BLV van december 2018? Bij de ingang van het park is een pomp geplaatst. 
Deze blijft staan en zal aangezet worden als het nodig is.  
 
Dit is echter geen definitieve of structurele oplossing. Firma TAUW heeft in 2017 onderzoek gedaan. 
Afgelopen week is aangekondigd dat FARECO een nieuw onderzoek gaat doen. Er wordt gekeken naar 
een groter (Rosarium) gebied. Dit zal nog wel even gaan duren en de gemeente Zaanstad heeft de 
KLTV verzocht om de investeringen uit te stellen.  
 
Het bestuur van KLTV stelt vast dat wachten op de resultaten van dit onderzoek geen optie is. De banen 
zijn binnenkort afgeschreven en zullen door de KNLTB worden afgekeurd. Het bestuur deelt mee dat 
de renovatie van de banen en hekwerk, zoals eerder voorgesteld, zal plaatsvinden in augustus 2019. 

 
Vraag Antwoord 
Wordt rapport betaalt door de gemeente. Ja, die betaalt de gemeente. 
Wie is er aansprakelijk voor de risico’s als er 
opgehoogd wordt. 

Dit moet nog meegenomen worden met de 
gesprekken. En kijken welke maatregelen de 
gemeente gaat nemen. Twee juristen van de club 
ondersteunen ons nu richting de gemeente. Dit is 
wel aangegeven bij de gemeente afgelopen 
maandag. 
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Notulen Algemene Ledenvergadering KLTV Krommenie  
29 maart 2019 
 
 
 
Opening 
 
 Voorzitter Mark Sijthoff heet iedereen van harte welkom. Speciaal welkom voor de aanwezige Ereleden 

en de Leden van Verdiensten en voor de nieuwe hoofdsponsor van KLTV Krommenie, Bert van Vulpen 
Makelaars, vertegenwoordigd door Bert van Vulpen en Sabine Denkers.  

 De presentielijst is getekend door 52 stemgerechtigde leden. Volgens de statuten van de vereniging is 
dit aantal voldoende om besluiten namens de vereniging te kunnen nemen. 

 Voor Thea Bos en Truus Rem vraagt de voorzitter een moment stilte om beiden te herdenken. 
 Een aantal leden heeft zich afgemeld. Zie hiervoor bijlage 1.  
 De presentatie van de Algemene Ledenvergadering is terug te vinden in de KNLTB ClubApp! 
 
Mededelingen 
 
1. Hoofdsponsor Bert van Vulpen Makelaars + Hypotheken 
 

 

Bert van Vulpen stelt zichzelf voor als hoofsponsor voor een periode van 
(minimaal) drie jaar en geeft uitleg over zijn bedrijf. Bert is zelf niet actief 
in de tennissport, maar wil wel als ondernemer de club steunen. De club 
waar vader Joop van Vulpen drijfveer was achter de “krasse knarren”. Bert 
geeft aan dat KLTV past bij Van Vulpen omdat zij gaan voor verandering 
en dat doet Van Vulpen ook.  
 
Naast de sponsoring heeft Van Vulpen het volgende bedacht: als leden 
iets via Bert van Vulpen doen, zal hij €100 per dienst afdragen aan KLTV. 
Hiervoor is een aparte website actief: www.bertvanvulpen.nl/kltv/. 
 

2. Sponsorkleding voor de selectie en jeugd 
Op vrijdag 29 maart 2019 is nieuwe kleding uitgereikt aan zowel de jeugd –als seniorenselectie. De 
jeugdselectie wordt door Jezz projectmanagement, Valverde en Steboma gesponsord en de 
seniorenselectie door Bert van Vulpen Makelaars. De kleding is verzorgd door clubsponsor 
TennisDirect. 
 

  
 

3. Status -update samenwerking met Cromme Bal 
Het bestuur van KLTV is nog steeds in gesprek met het bestuur van Cromme Bal (CB). Er zijn 
gesprekken en de samenwerking wordt geïntensiveerd (jeugdtoernooi georganiseerd).  
 
De voorzitters van beide clubs hebben een rondje langs de politieke partijen van de gemeente Zaanstad 
gedaan. Reden hiervoor is om te zien of er wellicht mogelijkheden tot een fusie zijn. In november 2018 
is hiermee gestart, maar er zijn helaas nog geen antwoorden gekomen vanuit gemeente Zaanstad. De 
gemeente Zaanstad heeft de voorzitters gevraagd een Business Case te schrijven.  
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5. Kantine onderhoud 
 

 

Het bestuur wil even 
stil staan bij de 
opknapbeurt van de 
Lobbie door Cees 
Meijn en Jan Roth. Dit 
gaat om bar & 
commissie hoek. Cees 
en Jan worden tijdens 
de ledenvergadering 
in het zonnetje gezet! 

 
Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
Goedkeuren notulen 2018 
De notulen van de ALV van 23 maart 2018, en de BLV van 12 oktober 2018 en 17 december 2018 worden 
door de leden goedgekeurd. 
 
Financieel verslag 2018 en begroting 2019 e.v. 
Het financieel verslag 2018 van KLTV is gepubliceerd op de website van KLTV. Hieronder een korte 
samenvatting van de zaken die door de penningmeester, Robert Melgerd, zijn uitgelegd en toegelicht: 
 
Financieel resultaat 2018 
Over het jaar 2018 is een positief resultaat behaald van EUR 9.502. Winst gedreven door scherp toezicht 
op de uitgaven en twee éénmalige opbrengsten (Rabobank Clubkas campagne en compensatie geleden 
waterschade van gemeente Zaanstad). Afnemende opbrengsten zijn een groot punt van zorg.  
 
Ledenontwikkeling 
Ledenaantal blijft afnemen. Dit daalt al een tijdje. Tussen 2014 -2018 6,4% en laatste twee jaar 7,2%. 
Aantal jeugdleden neemt minder af. Vergrijzing (53% ouder dan 50 jaar) is een grote zorg, maar jeugd heeft 
de toekomst en verdient extra aandacht. De nieuwe risicogroep is nu tussen de 20 en 40 jaar. Het bestuur 
geeft aan dat voor deze groep de padelsport zeer interessant zal zijn. 
 
Contributievormen 
Tijdens de Bijzondere Ledenvergadering van oktober 2018 zijn een aantal nieuwe contributievormen 
voorgesteld. Daarnaast is er ook eerder gesproken over een Zomer Challenge:  

- Lidmaatschap van 1 juni – 1 oktober.  
- Geen kantinedienst,  
- Deelname aan Aardbeien toernooi en (snr) clubkampioenschappen.  

 
Voor de junioren (tot 17 jaar) komt er een nieuwe vorm per 1-1-2020, namelijk Tennis-Alles-in-1, waar 
verderop in de vergadering op zal worden teruggekomen. Voor de groep tussen 17 en 21 jaar (Jeugd+) 
komt het bestuur terug bij de leden met een alternatieve contributievorm. 
 
Opbrengsten 
Ontwikkeling van opbrengsten onder druk door afnemende leden aantal en dalende kantine opbrengsten. 
Alternatieve contributievormen zullen worden voorgelegd. Contributie is stabiel: er is een verhoging 
geweest naar € 150,- voor 2019. Voor 2020 wordt geen contributie verhoging voorgesteld. 
 
Uitgaven  
Daling van kosten over alle vlakken van de vereniging. Kostenniveau van 2018 is representatief voor de 
toekomstige jaren. Inkopen voor de kantine en de kosten van de trainers zijn de twee belangrijkste 
kostenposten. 
 
Begroting 
Stabilisatie van opbrengsten en uitgaven essentieel voor continuïteit. Investeringen in LED-verlichting, de 
banen, en hekwerk staan gepland voor 2019. Een SBOS (subsidie bouw en onderhoud 
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sportaccommodaties) subsidie van ruim € 40.000,- is aangevraagd voor de renovatie van de banen en LED 
verlichting op 7 januari 2019.  
 
Rente uitgaven door uitgave van obligatielening a € 50.000.-. 
 
Investeringen 
De investering voor 2019 zijn voornamelijk in de LED-verlichting, renovatie banen en hekwerk. De 
penningmeester geeft aan dat er naast de obligatielening en SBOS subsidie voldoende financiële middelen 
in kas zijn om de renovatie in het tennispark zonder risico te bekostigen. 
 
De investeringen in padel zijn niet opgenomen in de begroting 2019, aangezien daarover in deze 
vergadering nog besloten dient te worden. 
 
Verslag kascontrole-commissie en decharge Bestuur 
Rick Plas en Rien Stor hebben samen op 11 maart 2019 de financiële stukken doorgenomen. Rick doet 
verslag: “Alles zag er top uit en wij vinden dat de vereniging blij moet zijn hoe het bestuur dit beheerd. De 
cijfers zien er keurig uit. Meer dan lof op de manier zoals dit gedaan is.” De kascommissie heeft vastgesteld 
dat het financieel verslag 2018 een getrouw beeld geeft van de financiële positie van de vereniging. De 
kascommissie vraagt de leden om het verslag vast te stellen en het bestuur decharge te verlenen over het 
afgelopen verengingsjaar. 
 
De leden stellen vast en verlenen het bestuur decharge door middel van een luid applaus. 
 
Benoeming lid kascontrole-commissie en reserve lid 
Rick Plas verlaat de kascommissie. Rien Stor wordt voorzitter. Lid wordt Cees Meijn. Reserve lid wordt Roy 
Hartsuiker. 
 
Commissieverslagen  
Er is een opmerking over het verslag van de jeugdcommissie. Er is een nieuw commissielid aangenomen, 
echter staat zijn naam verkeerd geschreven. Dit zal worden aangepast. 
 
Bestuursverkiezing 
 Aftredend en herkiesbaar: Robert Melgerd: in de functie van penningmeester 

 
Voorstel tot benoeming voor een periode drie jaar: 
 Robert Melgerd: in de functie van penningmeester 
 Arjan Meegdes: in de functie van secretaris 

 
Stemming:  de leden gaan akkoord met de benoeming van Robert Melgerd als penningmeester en Arjan 

Meegdes als secretaris 
 
Vacatures 
 Hoofd Facilitaire Zaken.  

 
Adviseurs van het bestuur: 
 Verlengen met de periode van 1 jaar voor Frans van Rooij als adviseur van de penningmeester. 
 Verlengen met de periode van 1 jaar voor Gerard Schavemaker als adviseur van de voorzitter. 

 
Stemming:  leden gaan akkoord met de benoeming van Frans van Rooij als adviseur van de 

penningmeester en Gerard Schavemaker als adviseur van de voorzitter 
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Uitreiking KLTV-bokaal 
 

 
Han Lieshout 

De KLTV Bokaal gaat dit jaar naar 
Han Lieshout die bijzondere 
diensten heeft geleverd voor de 
vereniging. Hij heeft veel opgepakt 
voor de kantine inkoop binnen 
KLTV en heeft een aantal 
belangrijk zaken inzake 
kantinedienstplanning en 
afhangbord boven water gekregen 
en verbeterd.  

Huldiging jubilarissen 25, 40 en 50 jarig lidmaatschap  
Zie in de bijlage alle jubilarissen binnen KLTV Krommenie. 
 
Voorstellen ingediend door tenminste 5 KLTV-leden 
Deze zijn niet ingediend. 
 
Bestuursvoorstellen 
 
1. Lid van verdienste  
 

 
George Kramer 

George is een man die de 
afgelopen 10 jaar behoorlijk actief 
is geweest binnen KLTV. Hij heeft 
de TC geruime tijd praktisch alleen 
gedraaid en heeft ook enige tijd de 
penningmeester ondersteund bij 
incasso’s. Tevens heeft hij het 
beheer van de toegangspoort 
onder zich gehad. De laatste jaren 
is hij lid van de onderhouds-
commissie. George is een 
vrijwilliger “puur sang” aldus het 
bestuur. 

 

 
Stemming:  de leden geven haar akkoord op het voorstel van het bestuur. George Kramer wordt 

benoemd tot lid van verdienste van KLTV.  
 
2. Padelbanen bij KLTV 

- Zie voor een uitgebreide uitleg in de genoemde presentatie in de KNLTB ClubApp. 
- Het verzoek is gedaan bij de gemeente Zaanstad om een subsidie te verlenen. De gemeente 

Zaanstad geeft aan niet te willen en kunnen bijdragen aan de Padelbanen bij KLTV. De wethouder 
wil tevens geen precedent scheppen richting andere (sport)verenigingen. 

- Naast verzoeken bij de gemeente Zaanstad, heeft het bestuur andere fondsen aangeschreven 
voor subsidie verlenen. En tenslotte heeft het bestuur op 6 februari 2019 een SBOS aanvraag 
ingediend voor de investering in Padelbanen voor een subsidie van ruim € 30.000,-. 

- Het Schipholfonds, Honig-Laanfonds en Rabobank Coöperatie fonds hebben een subsidie 
toegezegd. 

 
Vraag Antwoord 
Lening via de gemeente voor de LED 
verlichting. 

Is niet over gesproken. Obligatielening is naar 
oordeel bestuur flexibeler. 

 
Stemming:  De leden stemmen in met het voorstel om obligatielening uit te breiden naar maximaal  

€ 75.000,- per 1 juli 2019 voor een looptijd van 5 jaar.  
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De inschrijving voor een obligatie van € 5.000,- is opengesteld tot 31 mei 2019. 
 

Gezien bovenstaande vindt het bestuur het (financieel) verantwoord om het besluit voor de investering 
in Padelbanen bij KLTV voor te leggen aan de leden. 

 
Stemming:  De leden stemmen in met het voorstel om Padelbanen aan te leggen bij KLTV. 

 
3. Tennis Alles-in-1: 

Richard Nordemann vertelt namens de Jeugdcommissie over het onderzoek naar Tennis Alles-in-1 
- Een maandelijks vast en allesomvattend bedrag (contributie, training, activiteiten en (eigen) 

toernooien) 
- Er is geïnformeerd bij andere verenigingen hoe dit gaat en dat heeft een positief beeld gegeven. 
- Het geeft duidelijkheid voor de jeugdleden en ouders. 
- Er zijn twee vormen: 

 Zonder trainen 
 Met trainen 

- Invoer per 1-1-2020. 
- Kosten nu ca. € 380,- per jaar als je alles meedoet en 1 keer traint. Onder het huidige voorstel 

zullen mensen gemiddelde € 30,- minder betalen. Details en communicatie zal verder door JC 
uitgewerkt worden. 

 
Stemming:  De leden stemmen in met het voorstel voor Tennis Alles-in-1-concept. 

 
4. Jeugd+ lidmaatschap 

Het zou goed zijn om een vorm van lidmaatschap voor jeugd tussen 17 en 21 jaar op te zetten. Dit geeft 
de mogelijkheid deze groep bij KLTV te houden. 

 
Vraag Antwoord 
Investeren wij als club niet te veel. Het is toch belangrijk de groep om te houden. 
Is er vanuit de gemeente geen fonds voor de 
jeugd. 

Is er wel, maar daar staan voorwaarden tegenover. 
Gaat met name over mensen die het echt niet 
kunnen betalen. 
 
Actie: Anouk wil informeren of er fondsen zijn. 

Ben je een jaar lid. Ja. 
Zou eerst bij de 19 jarige gekeken worden. Nemen wij mee met de bestuursvergaderingen als 

actiepunt. 
Zijn er kinderen die ook alleen willen trainen – 
het lijkt er nu op dat het duurder is – dit is in 
werkelijkheid niet zo is. 

Dit geeft duidelijkheid. 
 
Actie: goed uitleg geven over deze vorm. 

 
Stemming:  De leden stemmen in om uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn en hier een voorstel 

voor te maken. 
 
Interactief gedeelte 
Via het systeem Kahoot worden op het scherm een 10-tal stellingen gepresenteerd met 4 
keuzemogelijkheden, waar de leden door middel van een hun smartphone een voorkeur kunnen 
uitbrengen. Van de aanwezige leden doen zo’n 30 leden mee (excl. Bestuur) aan de stellingen.  
 
In de bijlage vindt u de uitkomsten. 
 
Rondvraag 
 
Vraag Antwoord 
Onderhoud van de Padelbanen. Waarschijnlijk bij de onderhoudscommissie – maar is 

nog niet over nagedacht – er komt een 
padelcommissie. 

Entree park KLTV bij parkeerplaats 
Crommenije (via middenterrein). 

Is over gesproken met de gemeente Zaanstad – 
gemeente staat hiervoor open en gaat mogelijkheden 
bekijken. 

Obligatielening: zijn dat dezelfde voorwaarden. Ja. 
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Ledenwerving activiteiten: worden die 
ondersteund door het bestuur. Komt er dan een 
plan van aanpak. 

Is wel over gesproken – en wordt opgepakt. 

Komt er een apart lidmaatschap voor Padel. Dat gaan we niet doen, standaard lidmaatschap is 
inclusief Padel. 

 
Sluiting  
Om 22.10 uur wordt de Algemene Ledenvergadering door de voorzitter gesloten en worden de aanwezigen 
hartelijk bedankt voor hun komst. 
 
Foto’s in de ALV Notulen zijn van Onno Boermeester 
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Bijlagen 
 
 
Bijlage 1: leden met afbericht 
 
Naam 
Kooten van, Saskia 
Bree van, Eric 
Kuip, Esther 
Hart, Baukje 
Hart, Dick 
Meijer, Adé 
Boon, Eva 
Pot, Jiska 
Valenteyn, Ruben 
Valenteyn, Ingrid 
Timme, Riet 
Clemens, Jowan 
Tepe, Eveline 
Vredenvoort, Angela 
Blanken, Alex 
Max, Kick 
Kruithof, Ron 
Knetemann - Donker, Gre 
Ruiter de , Ingrid 
Oostveen, Kim 
Meijer, Tineke 
Putte van der, Frank 
Putte van der - De Ridder, Gealdine 
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Bijlage 2: Jubilarissen 
 

Extra naam Naam 
Aantal 
jaar 

Dirk de Jager 50 
Aria Voogd 50 
Henk Baltjes 40 
Eize Fleer 40 
Michiel Sap 40 
Sylvia Buma 25 
Netty Helderman-Visser 25 
Annemarie Krijger 25 
Robert van Linden 25 
Dick Luyting 25 
Sylvia Zoontjes 25 
Wil Kerssens 25 
Joke Kramer 25 
Henny Krom 25 
Henry Beenen 25 
Miriam van Tol 25 
Ivo van Herwijnen 25 
Giso Brasser 25 
Bart Walburg 25 

 
  

Bijlagen
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Ledenwerving activiteiten: worden die 
ondersteund door het bestuur. Komt er dan een 
plan van aanpak. 

Is wel over gesproken – en wordt opgepakt. 

Komt er een apart lidmaatschap voor Padel. Dat gaan we niet doen, standaard lidmaatschap is 
inclusief Padel. 

 
Sluiting  
Om 22.10 uur wordt de Algemene Ledenvergadering door de voorzitter gesloten en worden de aanwezigen 
hartelijk bedankt voor hun komst. 
 
Foto’s in de ALV Notulen zijn van Onno Boermeester 
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Bijlage 3: stemming Kahoot – vrijdag 29 maart 2019 

 
 

Stemming Kahoot
vrijdag 29 maart 2019
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Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen

ZA 22 SC 10:00 - 17:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN                               SENIOREN 6 Ten

ZO 23 SC 10:00 - 17:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN                               SENIOREN 6 Ten

MA 24 SC 18:00 - 22:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN                               SENIOREN 6 Ten

DI 25 SC 18:00 - 22:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN                               SENIOREN 6 Ten

WO 26 SC 18:00 - 22:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN                               SENIOREN 6 Ten

DO 27 SC 18:00 - 22:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN                               SENIOREN 6 Ten

VR 28 SC 18:00 - 22:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN                               SENIOREN 6 Ten

ZA 29 SC 10:00 - 16:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN FINAL                 SENIOREN 6 Ten

ZO 30 PADEL 10:00 - 16:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN   PADEL 2 Pad

BESTUUR 14:00 - 18:00 SPONSORTOERNOOI 6 Ten/ 2 Pad

MA 31 PADEL 18:00 - 22:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN   PADEL 2 Pad

Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen

DI 1 PADEL 18:00 - 22:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN   PADEL 2 Pad

WO 2 PADEL 18:00 - 22:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN   PADEL 2 Pad

DO 3 PADEL 18:00 - 22:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN   PADEL 2 Pad

VR 4 PADEL 18:00 - 22:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN   PADEL 2 Pad

20:00 ALGEMENE LEDEN VERGADERING

ZA 5 PADEL 10:00 - 16:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN   PADEL FINALES 2 Pad

VR 11 JC/TC 10:00 - 13:00 NAJAARSCOMPETITIE 4 Ten/2 Pad

ZA 12 JC/TC 12:00 - 23:00 NAJAARSCOMPETITIE 6 Ten/2 Pad

ZO 13 JC/TC 09:00 - 19:00 NAJAARSCOMPETITIE 6 Ten/2 Pad

VR 18 JC/TC 10:00 - 13:00 NAJAARSCOMPETITIE 4 Ten/2 Pad

ZA 19 JC/TC 12:00 - 23:00 NAJAARSCOMPETITIE 6 Ten/2 Pad

ZO 20 JC/TC 09:00 - 19:00 NAJAARSCOMPETITIE 6 Ten/2 Pad

VR 25 JC/TC 10:00 - 13:00 NAJAARSCOMPETITIE 4 Ten/2 Pad

ZA 26 JC/TC 12:00 - 23:00 NAJAARSCOMPETITIE 6 Ten/2 Pad

ZO 27 JC/TC 09:00 - 19:00 NAJAARSCOMPETITIE 6 Ten/2 Pad

Activiteitenkalender
Augustus

September
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Oktober

November

Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen

VR 2 JC/TC 10:00 - 13:00 NAJAARSCOMPETITIE 4 Ten/2 Pad

ZA 3 JC/TC 12:00 - 23:00 NAJAARSCOMPETITIE 6 Ten/2 Pad

ZO 4 JC/TC 09:00 - 13:00 NAJAARSCOMPETITIE 6 Ten/2 Pad

VR 9 JC/TC 10:00 - 13:00 NAJAARSCOMPETITIE 4 Ten/2 Pad

ZA 10 HERFSTVAKANTIE T/M 18 OKTOBER

JC/TC 12:00 - 23:00 NAJAARSCOMPETITIE 6 Ten/2 Pad

ZO 11 JC/TC 09:00 - 19:00 NAJAARSCOMPETITIE 6 Ten/2 Pad

WO 14 JC 09:30 - 18:00 KRAS TOERNOOI 6 Ten

DO 15 JC 09:30 - 18:00 KRAS TOERNOOI 6 Ten

VR 16 JC/TC 10:00 - 13:00 NAJAARSCOMPETITIE 4 Ten/2 Pad

TC 19:00 - 20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 Ten

ZA 17 JC/TC 12:00 - 23:00 NAJAARSCOMPETITIE 6 Ten/2 Pad

ZO 18 JC/TC 09:00 - 19:00 NAJAARSCOMPETITIE 6 Ten/2 Pad

DI 20 TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 Ten

VR 23 JC/TC 10:00 - 13:00 NAJAARSCOMPETITIE 4 Ten/2 Pad

TC 19:00 - 20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 Ten

ZA 24 JC/TC 12:00 - 23:00 NAJAARSCOMPETITIE 6 Ten/2 Pad

ZO 25 JC/TC 09:00 - 19:00 NAJAARSCOMPETITIE 6 Ten/2 Pad

DI 27 TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 Ten

VR 30 JC/TC 10:00 - 13:00 NAJAARSCOMPETITIE INHAAL 4 Ten/2 Pad

TC 19:00 - 20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 Ten

ZA 31 JC/TC 12:00 - 23:00 NAJAARSCOMPETITIE INHAAL 6 Ten/2 Pad

Activiteitenkalender

Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen

ZO 1 JC/TC 09:00 - 13:00 NAJAARSCOMPETITIE INHAAL 6 Ten/2 Pad

DI 3 TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 Ten

VR 6 JC/TC 10:00 - 13:00 NAJAARSCOMPETITIE INHAAL 4 Ten/2 Pad

TC 19:00 - 20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 Ten

DI 10 TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 Ten

VR 13 TC 19:00 - 20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 Ten

DI 17 TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 Ten

VR 20 13:30 BRIDGEMIDDAG IN DE LOBBIE (O.V.B.)

TC 19:00 - 20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 Ten

DI 24 TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 Ten

WO 25 JC 14:00 - 17:00 PIETENTENNIS 6 Ten

VR 27 TC 19:00 - 20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 Ten

PAD/TEN 19:00 - 22:00 RACKETINSTUIFAVOND 4 - 6 Ten
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Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen

DI 1 TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 Ten

VR 4 TC 19:00 - 20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 Ten

DI 8 TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 Ten

VR 11 TC 19:00 - 20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 Ten

DI 15 TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 Ten

VR 18 13:30 BRIDGEMIDDAG IN DE LOBBIE (OVB)

TC 19:00 - 20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 Ten

ZA 19 KERSTVAKANTIE T/M 3 JANUARI 2021

DI 22 TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 Ten

VR 25 1e KERSTDAG

ZA 26 2e KERSTDAG

DI 29 TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 Ten

DO 31 OUDJAARSDAG

Activiteitenkalender
December



39

TIJD VOOR EEN 
FRISSE WIND
IN JE CARRIÈRE?

WERKENBIJSTEBOMA.NL STEBOMA.NL

Wil jij jouw stukje hier terug zien en 
heb je een leuk idee voor de Setzetsels, 

laat het de redactie direct weten!

redactie.setzetsels@kpnmail.nl

Jouw stukje
hier?
pencil

envelope
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Jeugdnieuws
JEUGD CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2020

De JEUGD CLUBKAMPIOENSCHAPPEN zijn net achter de rug. Van 9 – 15 augustus hebben de 
kinderen in de bloedhitte gestreden om een finaleplek. Alle CLUBKAMPIOENEN willen wij nog 
even in het zonnetje zetten:

ROOD enkel  :  Raff Vonck
ORANJE enkel :  Niek Kramer
ORANJE dubbel :  Quinn de Draaijer + Niek Kramer
GROEN enkel :  Ties Teensma
GROEN dubbel :  Kjell Uitenbroek + Steijn Nuis
GEEL enkel 11-14 :  Max Rensen
GEEL dubbel 11-14 :  Evi Vonck + Jitte Hos
GEEL ME 14-17 :  Femke de Boer
GEEL JE 14-17 :  Sven van der Mark  
GEEL MD 14-17 :  Zara Nordemann + Floortje Twisk
GEEL JD 14-17 :  Sven van der Mark + Storm Uitenbroek

DE NAJAARSCOMPETITIE 2020

De Kia Tenniskids Najaarscompetitie zal van start gaan op 6 september a.s. voor Rood, Oranje 
en Groen.  De competitie voor de Junioren (Geel) start een week later op 13 september. Op 20 
augustus a.s. zal de indeling door de KNLTB bekend worden gemaakt. Hierna zullen wij ieder-
een informeren over de teamindeling, teambegeleider, uitreiken sponsorkleding etc.
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VOOR 22:00 UUR BESTELD, MORGEN IN HUIS
GRATIS RETOURNEREN & OMRUILEN

OFFICIAL SUPPLIER KNLTB

GROOTSTE ONLINE 
TENNISSHOP VAN DE BENELUX

TROTSE PARTNER VAN KLTV KROMMENIE

Heb je plannen om je huis te verkopen? Ga dan in zee met jouw sponsor
Bert van Vulpen makelaars + hypotheken en verdien 100 euro voor de club! 
Maak een afspraak via bertvanvulpen.nl/kltv en pak dat extraatje voor KLTV.

Bert van Vulpen, de makelaar waar je mee scoort!

Ga naar bertvanvulpen.nl/kltv

Sla nu je slag!

Je huis
verkopen
én je club
steunen?

075-6472050
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