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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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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



Van de voorzitter 

De competitie zit er alweer op en de zomer komt eraan! De 

competitie is gelukkig zonder calamiteiten verlopen. Het weer 

zat best mee dit jaar. De afsluitende BBQ was wederom een 

topevenement. Maar liefst 160 deelnemers dit jaar en het weer 

zat ook goed mee. Hulde voor de TC die de organisatie op zich 

nam. Enkele kampioenteams werden door Cees Meijn/TC in het 

zonnetje gezet en kregen een aandenken van de club. 

 

U zult gemerkt hebben dat de werkzaamheden op ‘baan 7’ niet 

erg opschieten. Er is enkele weken geleden gestart met het 

grondwerk wat nu al enkele weken stil ligt. Er was enige 

onduidelijkheid over de uit te voeren werkzaamheden en we 

hebben hiervoor met de betrokken partijen enkele overleggen 

gevoerd. De vervolgstappen zijn nu duidelijk en worden z.s.m. 

opgestart. Er is tevens een overleg geweest met de gemeente, 

HSM (aanleg banen), Padelbouw (aanleg padelbanen), Vinus 

van der Veekens (grondwerk) en het bestuur. Er zijn duidelijke 

afspraken gemaakt over het uitvoeren van de werkzaamheden 

vanaf week 31 en welk terrein we van de gemeente hiervoor 

kunnen gebruiken voor het tijdelijk neerleggen van de af te 

voeren materialen. Voor het dempen van de sloot op ‘baan 7’ 

hebben we inmiddels een toestemming van het 

Hoogheemraadschap binnen. Op de omgevingsvergunning 

vanuit de gemeente wachten we nog. Er is enige discussie over 

evt. grondvervuiling, maar wij hebben goede hoop dat dit geen 

extra calamiteiten c.q. vertraging gaat opleveren…… 

 

Tijdens enkele dagen regen lagen de banen van KLTV 

behoorlijk blank. We zijn in overleg met de gemeente om voor 

de komende periode opnieuw een pomp te plaatsen die onze 

eigen pomp kan helpen bij het afvoeren van regenwater. Tevens 

heeft de gemeente de toezegging gedaan dat we een pad 

krijgen vanuit de parkeerplaats achter ons park naar de 

tennisbanen toe. We krijgen een grotere poort op deze plek die 

op dezelfde manier zal werken zoals nu de grote poort naast de 

kantine (met passleuf). Het pad vanaf de parkeerplaats zal ook 

beter verlicht worden in het kader van een verbetering van de 

openbare ruimte. 
 



Castricum: 0251 655086                         Zaandam: 075 6510610

‘Het team staat
 als een huis’

U zit zeker bij HVM&S

www.hvms.nl



Op 26 juni a.s. hebben we voor de bestuursvergadering alle commissies 
uitgenodigd. Als bestuur willen we gezamenlijk met alle commissies stilstaan bij 
de verschillende doelstellingen en hoe we beter met elkaar kunnen samen 
gaan werken. Tevens willen we vragen aan de commissies wat zij van het 
bestuur verwachten. De uitkomsten zullen we uiteraard met u delen! 
 
De nieuwe Padel-commissie is ook voortvarend aan de slag gegaan. Zij hebben 
enkele verenigingen bezocht die ook padelbanen hebben om naar hun 
ervaringen te vragen. Tevens hebben zij op korte termijn een overleg met de 
KNLTB om stilstaan bij de ontwikkelingen die de KNLTB nu doet ten aanzien van 
Padel. Binnenkort volgt er een overleg met de commissie en het bestuur om 
het adviesrapport te bespreken. Ik zie ernaar uit! 
 
De zomer challenge 2019 is ook van start gegaan. Het nieuwe lidmaatschap van 
de KNLTB hebben we dit jaar geïntroduceerd bij KLTV. Robert Berkeley heeft 
het bestuur geholpen doordit op goede wijze neer te zetten. Het resultaat mag 
er zijn, want maar liefst 25 nieuwe leden hebben zich hiervoor tot nu toe 
aangemeld. Deze leden krijgen een tweetal clinics aangeboden door de 
trainers. Robert heeft gezorgd dat deze leden en warm welkom hebben 
gekregen bij KLTV. Dank je Robert voor de wijze waarop je dit hebt opgepakt! 
 
Het Aardbeien-toernooi is inmiddels in volle gang. Er is ervoor gekozen op de 
speeldagen van de jeugd en senioren meer samen te laten vallen. Ik ben 
benieuwd of deze nieuwe opzet gaat bevallen. Er lijkt ook meer behoefte te zijn 
voor een najaarscompetitie. Info hierover is inmiddels door TC verzonden. 
Heeft u hier nog vragen over richt u zich dan tot Cees Meijn! 
 
Heeft u zich inmiddels al ingeschreven voor het Bert van Vulpen/ Open Lobbie 
Toernooi? Een evenement waar u bij moet zijn, zeker als lid van KLTV! 
Denkt u ook nog even aan Sponsorkliks? Als u online bestellingen doet, doe dit 
dan via Sponsorkliks. Op deze manier ontvangen wij als vereniging een kleine 
bijdrage. 
 
Ik wens u allen een mooie zomer toe en een fijne vakantie als u op reis gaat. 
Tot snel op de baan! 
 

 
Voorzitter KLTV 



Gewoon goed in schoonmaakwerk.
Héél goed.

schoonmaakbedrijfwillems.nl(075) 642 58 20  -

J & R Fashion
Zuiderhoofdstraat 46
1561 AN Krommenie

Jan van Gastel

Samsonweg  64
1521 RM Wormerveer
Tel.: 075 -  616 7450

Mobiel:  06 -  5325 4376
E-mail: jan@vangastel-administratie.nl

Hageland 100
1066 SB Amsterdam
Tel.: 020 -  6143631

 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

Website: www.vgnadministratie.nl

INTERIEUR | MEUBELS |  RENOVATIE | NIEUWBOUW

06 155 242 42   
info@nobbyroth.nl

Kantoor Wormerveer Kantoor Amsterdam

www.janetmodes.nl

Mode voor elk moment.
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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.  
 

file:///C:/temp/www.bertvanvulpen.nl/kltv/


Woensdag t/m zondag is de keuken geopend van 17.00 tot 22.00 uur

Zuiderhoofdstraat 72
1561 AP Krommenie
Tel.: 075 6216805 

Email: info@damarcello.nl
(reserveringen alleen telefonisch)

Eten in gezellige Italiaanse sfeer

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

Rosariumplein 12 • 1561 DX Krommenie
Telefoon  (075) 640 11 23



 

 
Notulen ALV 29 maart 2019   Pagina 2 van 10 

 

 

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. 

 
  



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
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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 



Gewoon goed in schoonmaakwerk.
Héél goed.

schoonmaakbedrijfwillems.nl(075) 642 58 20  -
Weiver  1  1561 XA Krommenie
- Tel.  (075) 628 18 94 
- Fax  (075) 628 18 94 

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
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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 

 
  



Schrijf je nu nog in via 

lobbietoernooi.nl 

http://www.lobbietoernooi.nl/
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KALENDER 2019 
JULI 2019 

Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen 

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

VR 5 TC 19:00 - 20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZA 6 JC / SC 10:00 - 16:00 FAMILIETOERNOOI 6 

DI 9 TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

VR 12 TC 19:00 - 20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZA 13     ZOMERVAKANTIE T/M 25 AUGUSTUS   

ZO 21 LOBBIECOM 10:00 - 20:00 LOBBIETOURNOOI 6 

MA 22 LOBBIECOM 18:00 - 23:00 LOBBIETOURNOOI 6 

DI 23 LOBBIECOM 18:00 - 23:00 LOBBIETOURNOOI 6 

WO 24 LOBBIECOM 18:00 - 23:00 LOBBIETOURNOOI 6 

DO 25 LOBBIECOM 18:00 - 23:00 LOBBIETOURNOOI 6 

VR 26 LOBBIECOM 18:00 - 23:00 LOBBIETOURNOOI 6 

ZA 27 LOBBIECOM 10:00 - 23:00 LOBBIETOURNOOI 6 

ZO 28 LOBBIECOM 10:00 - 18:00 LOBBIETOURNOOI FINALES 6 

SEPTEMBER 2019 

Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen 

ZO 8   10:00 - 14:00 JEUGD NAJAARSCOMP. ROOD/ORANJE 6 

VR 13 SC 19:00 - 22:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL/MIX 5 

ZA 14 SC 10:00 - 14:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL/MIX 5 

ZO 15 JC 10:00 - 14:00 
JEUGD NAJAARSCOMP. 

GROEN/ROOD/ORANJE 3 

    SC 12:00 - 16:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL/MIX 3 - 6 

MA 16 SC 19:00 - 22:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL/MIX 4 - 6 

DI 17 SC 19:00 - 22:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL/MIX 5 

WO 18 SC 19:00 - 22:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL/MIX 5 - 6 

DO 19 SC 19:00 - 22:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL/MIX 5 - 6 

VR 20 SC 19:00 - 22:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL/MIX 5 

ZA 21 SC 10:00 - 16:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL/MIX 5 

ZO 22 JC 09:00 - 14:00 
JEUGD NAJAARSCOMP. 

GROEN/ROOD/ORANJE 3 

    SC 10:00 - 16:00 
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUB/MIX 

FINALES 3 - 6 

ZO 29 JC 10:00 - 14:00 
JEUGD NAJAARSCOMP. 

GROEN/ROOD/ORANJE 6 



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

Adrie Jonk
Stormhoek 2

1506 SW Zaandam

T 075 - 659 0 111
www.adriejonk.nl



OKTOBER 2019 

Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen 

ZA 5 TC 10:00 - 11:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

    BESTUUR 10:00 - 15:00 REANIMATIECURSUS LOBBIE 

ZO 6 JC 10:00 - 14:00 
JEUGD NAJAARSCOMP. 

GROEN/ROOD/ORANJE 6 

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

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

ZA 12 TC 10:00 - 11:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZO 13 JC 10:00 - 14:00 JEUGD NAJAARSCOMPETITIE GROEN 6 

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

VR 18 TC 19:00 - 20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZA 19     HERFSTVAKANTIE T/M 27 OKTOBER   

ZO 20 JC 10:00 - 14:00 JEUGD NAJAARSCOMPETITIE GROEN 6 

WO 23 KRAS 10:00 - 14:00 KRAS TOERNOOI JEUGD 6 

DO 24 KRAS 10:00 - 14:00 KRAS TOERNOOI JEUGD 6 

VR 25 KRAS   FEESTAVOND   

ZO 27 JC 10:00 - 14:00 JEUGD NAJAARSCOMPETITIE GROEN 6 

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

NOVEMBER 2019 

Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen 
VR 1 TC 19:00 - 20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZA 2 TC 10:00 - 11:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

DI 5 TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

VR 8 TC 19:00 - 20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZA 9 TC 10:00 - 11:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

    BESTUUR 10:00 - 12:30 REANIMATIECURSUS LOBBIE 

DI 12 TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

VR 15 TC 19:00 - 20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZA 16 TC 10:00 - 11:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZO 17 JC 10:00 - 14:00 JEUGD WINTER-OUTDOOR GROEN 6 

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

VR 22 TC 19:00 - 20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZA 23 TC 10:00 - 11:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZO 24 JC 10:00 - 14:00 JEUGD WINTER-OUTDOOR GROEN 6 

DI 26 TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

VR 29 TC 19:00 - 20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZA 30 TC 10:00 - 11:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 



      

11 oktober , 8 november , 13 december 2019 

     10 januari , 14 februari , 13 maart 2020 

Aanvang 20.00  
                                        

     

Entree  € 2,50 eerste kopje koffie gratis 
Leuke prijzen!! 

                             

       Als lid mag u iemand meenemen , uw collega , vriend(in) schoonouders etc. 

 (graag ca 15 min eerder komen i.v.m inschrijven ) 



Noorderhoofdstraat 69  Krommenie
T: 075.6283477 

 Open: 
Dinsdag t/m Zaterdag 

Maandag gesloten

Fietskleding

accessoires

E-Bikes

Ebike Service Centre

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

BEL GRATIS:

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
(

)

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

www.bosenolgers.nl
www.bosenolgers.nl

Sportieve 
fietsers 
vinden 
snel de 

weg naar 
mooi 

materiaal!

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

 

Kleine Beer 132-134
1562VH Krommenie

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

I:  www.fitkrommenie.nl



Contact 
Voorzitter: marksijthoff@hotmail.com 
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 
Seniorencommissie:  seniorencommissie@kltv-krommenie.nl 
Jeugd Commissie: kltv-jc@live.nl 
Trainers: trainers@kltv-krommenie.nl 
 
Bezoek de website van KLTV voor uitgebreide contactgegevens 
 
Editie juli 2019 
 
Enkele exemplaren liggen in de lobbie. 
redactie.setzetsels@kpnmail.nl 
 
Het clubblad verschijnt 6 keer per jaar.  
De sluitingsdatum voor de kopij voor de volgende editie: 25 augustus2019 
 
Archief: www.kltv-krommenie.nl 

Dit is het officiële clubblad van K.L.T.V. 
Krommenieër Lawn Tennisvereniging 
 

Adres 
Rosariumlaan 47 
1561 SX Krommenie 
Postbus 241 
1560 AE Krommenie 
  
Rekeningnummers  
NL63RABO0333901827 & NL85INGB0004319064 
 
Redactie 
Giso Brasser, Jonna Klene-Brasser, Eelco Klene en Jarne Postmus 
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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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