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Van de voorzitter 
Oh jee wat was het ijzig koud, maar evengoed toch 
ook wel heerlijk om buiten op het park te tennissen. 
En dat was te zien ook, de opkomst op de banen was 
prima te noemen. En dat ook nog terwijl er op de 
televisie bij de Olympische winterspelen van die 
prachtige sporten en zeker mooie resultaten te zien 
waren. Een pracht sportspektakel met vele mooie 
momenten en gouden medailles.  
Daarbij realiseerde ik mij dat deze spelen alweer bijna 
voorbij zijn en dat ik feitelijk bezig was met het 
schrijven van mijn laatste bijdrage voor de Setzetsels 
alvorens ik in maart a.s,. mijn voorzitterschap zal 
beëindigen. 

Het bestuur is op dit moment druk doende om alle 
bescheiden voor de algemene ledenvergadering af te 
ronden en aan u te presenteren; zie de bijlagen in deze 
editie. Daarnaast zijn alle voorbereidingen gaande om 
verschillende toernooien bij de senioren als de jeugd op 
te starten en zeker om deelname onder uw aandacht te 
brengen. Hopelijk zult u de organisatie niet teleurstellen 
en gaat het deelnemersveld er rooskleurig uit zien. Veel 

succes allemaal.  

 
Deze activiteiten worden nu ook middels het prachtige 
beeldscherm in de Lobbie aan u allen voorgeschoteld, 
wat afgewisseld wordt met verschillende adverteerders 
die dit voor u mogelijk maken. Zo heeft de uitstraling van 
de Lobbie een verfrissend tintje gekregen, waar met 
tevredenheid over gesproken wordt. Dank allemaal voor 
het enthousiasme! 
  
Dat enthousiasme krijgt de laatste tijd echter wel een 
optater als blijkt dat de ‘kantinedienst’ opnieuw wegblijft 
en het ’selfsupporting’ wordt. Uiteraard kan dit binnen 
onze vereniging feitelijk niet. Zeker gelet op de juiste 
houding of de afspraak naar elkaar. Op dit ogenblik wordt 
er met u naarstig gecorrespondeerd over de invulling van 
de kantinedienst over 2018.  Dat gaat nu – door het 
nieuwe systeem - over een kalenderjaar, waardoor er 
minder kans ontstaat voor wegblijvers. 
 
 
 



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

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

 

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

Kleine Beer 132-134
1562VH Krommenie

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

I:  www.fitkrommenie.nl
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Daarbij word ik met regelmaat geattendeerd op de onfrisse wijze waarop ‘men’ 
de bar en/of de keuken na die dienst verder achterlaat. Apparatuur als de 
afwasmachine, koffiezetter, verlichting e.d. wordt regelmatig niet uitgezet. Of dit 
nu komt omdat er een tekort is aan toezicht vanuit een beperkte 
kantinecommissie of door de nonchalance… u mag ’t zeggen! Hierover kan ik dan 
alleen maar kwijt dat ik dit zeer betreur (brandgevaarlijk) en onhygiënisch acht, 
vooral daar er een beschrijving ligt wat er zoal gedaan kan worden tijdens of na 
afloop van de bardienst. Kop op. Laten we met z’n allen nou proberen dit tot een 
minimum te beperken en niet straks lopen te klagen als er een proces verbaal 
vanuit de Keuringsdienst van Waren wordt opgelegd.  
  
Zo’n zelfde oproep tot alertheid ontvang ik over het te lang laten branden van de 
baanverlichting terwijl er niemand speelt, maar wel in de kantine zitten. 
Beoordeel zelf bij het verlaten van je partij of het licht uit kan of nog niet, opdat 
je daardoor een ander partij niet dupeert. Kortom beoordeel naar eigen 
bevinding.  
U krijgt de afgelopen periode met regelmaat een persoonlijke bericht c.q. 
uitnodiging tot inschrijving aan deelname van een KLTV activiteit; negeer dit 
alstublieft niet en doe MEE. 
  
Tot slot hoop ik dat na de vorstperiode de  
opdooi periode ons niet al te lang zal hinderen;  
er zal alles aan gedaan worden (zoals regelmatig  
walsen) om u dan weer snel aan het tennissen  
te krijgen. 

  

 Tot ziens op het tennispark en laat het  
voorjaar maar snel doorkomen. 

 

Gerard 
 

Vanaf heden kan je de kantinediensten bekijken in een pdf, die te downloaden is op de website. 
Klik hier om het pdf te downloaden 

 
Via www.afhangbord.nl kan je snel met je knltb inloggegevens je eigen 
kantinediensten bekijken. 

KANTINE DIENSTEN 
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Algemene Ledenvergadering KLTV 

te houden op vrijdag 23 maart 2018 in de Lobbie 
koffie/thee vanaf 19.45 uur, aanvang 20.15 uur 

 

AGENDA 
             

1.    Opening 
- Mededelingen 

- Toelichting op aanpassing / benaming organisatie structuur 
2.    Ingekomen stukken 

3. Goedkeuren notulen Algemene Ledenvergadering 24 maart 2017      
4. Financieel verslag 2017 

5. Verslag kascontrole-commissie 
6. Decharge Bestuur 

7. Benoeming lid kascontrole-commissie en reserve lid 

8. Begroting 2018 e.v. 
9. Commissieverslagen? 

10. Uitreiking KLTV-bokaal 
11. Huldiging jubilarissen 25-, 40 en 50 jarige lidmaatschap 

12. Bestuursverkiezing: 
- Aftredend en niet herkiesbaar: 

- Gerard Schavemaker, in de functie van voorzitter. 
 

Aanbevelingen Bestuur 

- Voorstel tot benoeming: Mark Sijthoff in de functie van voorzitter 

- Voorstel tot benoeming: Eric van Kuik in de functie van bestuurslid Algemene Zaken 
 

Vacatures 

- Vacature bestuurslid Secretaris 
- Vacature bestuurslid bestuurslid Facilitaire zaken 

 

Adviseurs van het bestuur: 
o Verlengen met de periode van 1 jaar voor Frans van Rooij als adviseur van de 

penningmeester aan te houden. 
 

o Voorstel om Gerard Schavemaker als adviseur van de voorzitter voor de 

periode van 1 jaar aan te stellen. 
 

Wilt u ook een steentje bijdragen aan de toekomst van KLTV en heeft u interesse in één van deze 
functies? U kunt zich schriftelijk tot uiterlijk 7 dagen voor de vergadering bij Gerard Schavemaker 

(tel: 06-25486916) melden.      
 

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 Gerard 

Schavemaker 
 

14. Bestuursvoorstellen 
15. Rondvraag 

16. Sluiting 
 

NB: Voor het financieel verslag, de begroting 2018 en de notulen van de algemene 
ledenvergadering, gehouden op 24 maart 2017 kunt u terecht bij de penningmeester 

(penningmeester@kltv-krommenie.nl) en de voorzitter.  

 
Op verzoek worden deze verslagen per e-mail toegestuurd. De intentie is om exemplaren 

bij aanvang van de vergadering beschikbaar te hebben. 
 
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. 

Nu zal na 5 minuten een tweede ledenvergadering worden geopend met dezelfde agenda. 

 

NB: Tijdens de algemene ledenvergadering zal de baanverlichting tegenover de Lobbie niet 

branden en kan er dus niet recreatief worden getennist. 
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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
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drukkerij@stetyco.nl 
www.stetyco.nl
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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.



Nog steeds wordt er op de vrijdagavond en de woensdagmorgen door een aantal werkers actief 
op het tennispark onderhoud gepleegd en wordt ervoor gezorgd dat de opstallen in een juiste 
kwalitatieve onderhoudspositie blijven. Deze twee ploegen mogen we bijzonder erkentelijk zijn 
voor hun inzet, want ook buiten de reguliere avond en ochtend zijn ze regelmatig druk doende. 
 
Op de begroting mag bij de Onderhoudscommissie dan wel een zeer hoog bedrag aan onkosten 
benoemd staan, maar dit ligt uiteraard wel wat genuanceerder. Het totale bedrag betreft 
namelijk een optelsom van meerdere posten. Hieronder vallen alle onderhoudscontracten, 
verzekeringen, kosten onderhoud / reparatie aan en in de Lobbie of op het tennispark; 
beveiliging, elektra etc., waarmee het algemeen en meerdere belangen gediend worden.  
 
Het park en de banen  
Grootonderhoud wordt door HSM –Hollandsche Sportvelden Mij. (vh Heymans) uitgevoerd, 
waarbij ook de kwaliteit van de grasmat wordt geïnspecteerd. In 2017 is een specifiek 
onderhoudsrapport gevraagd naar de kwaliteit en resterende levensduur. Naast  deze 
rapportage is er ook een onderzoek door de KNLTB verricht, wat bevestigt dat de banen nog 
circa 2 jaar bespeeld kunnen worden. 
 
Het voornemen is om in het voorjaar van 2018 een adhoc-werkgroepje te formeren die, op basis 
van een startdocument, het bestuur gaat adviseren over de volgende ’nieuwe banen’, die dan 
wellicht in augustus 2019 aangelegd zouden kunnen worden. 
De drainage werkt na een gedegen onderhoud door Facta allemaal prima, alleen zit de 
vereniging in een discussie met de gemeente over het ‘wateroverlast’ vanuit het gebied van de 
nieuwe Crommenije. Hierover wordt u tussentijds geïnformeerd.  
Zo zijn de lichtarmaturen door VanVuuren Electrotechniek onderhouden en zijn in 2017 ook van 
nieuwe lampen worden voorzien.  
 
Soms geven onstuimige weersomstandigheden de OC behoorlijke kopzorgen en worden er 
overuren gedraaid om het allemaal opgelost te krijgen, wat niet vanzelf gaat en best extra 
belicht mag worden. 
 
De eerste helft van 2017 stond ook in het teken van de aanleg en oplevering van de mini-
jeugdbanen en de ingebruikname van de twee bergruimtes. Na een gedegen voorbereiding en 
aanpak heeft dit allemaal een sfeervolle afwikkeling gekregen, alleen zal de totale afronding met 
netoverspanning / verlichting spoedig plaatsvinden. 
 
Kantine & Lobbie  
Elk jaar zijn er controles en onderhoudsperikelen die uitgevoerd moeten worden, terwijl er dit 
jaar een mooi initiatief ontplooid werd tot vervanging van de bestaande tafels in de kantine. Het 
geheel geeft een speciale indruk; uiterst sfeervol en met een warme uitstraling.  
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING JAARVERSLAG OC 



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
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Met regelmaat worden defecte stoelen vervangen door een andere kwalitatief soortgelijke stoel 
met een ’beter’ of steviger onderstel. Hopelijk zullen deze, mede door een normaal gebruik, wat 
duurzamer blijven. Dit jaar zijn opnieuw initiatieven ontplooid om de indrukken in het 
clubgebouw te verfraaien, wat te zien valt in de beschildering van de wanden en wat er zoal 
meer op ons af gaat komen. 
 
Komend jaar  
Naast alle verfraaiingen blijft het raadzaam om alert en gepast met onze bezittingen om te gaan 
en daar waar noodzakelijk zal de OC haar betrokkenheid absoluut doen laten gelden. Ook zal de 
OC zelf haar materiaal en materieel, vanwege het intensieve gebruik, op kwaliteit toetsen opdat 
hun functioneren verantwoord en veilig blijft gebeuren. 
 
Zo staat er in de One-page van de OC haar doelstellingen beschreven en staan er opmerkelijke 
feiten en omstandigheden in opgesomd die de komende tijd bijzonder aandacht opeist; zoals 
schilderwerk Lobbie/buiten; herstel bestrating vanwege opdruk boomwortels; vervanging 
kunstgrasbanen; mogelijke vervanging hekwerk; omzetting naar LED verlichting en onderhoud 
lichtmasten. Oplettendheid en daadkracht wordt daarbij door een ieder op prijs gesteld. 
 
Tot slot 
Ik ben in de loop van 2017 door terugval in mijn gezondheid wat minder betrokken geraakt bij de 
OC, waardoor verder terugtreden wellicht staat te gebeuren en het coördinator- stokje over 
moet dragen aan de mensen van OC zelf, waar ik dan ‘t volste vertrouwen in heb. 
  
Verder streef ik samen met de OC -ploeg naar een fantastisch tennisseizoen en vertrouw op 
voldoende begrip als er zich ongemakken voordoen en wens een ieder een sfeervol tennisjaar 
2018!  
   
Allen Bedankt! 
 

Mathieu Mimpen 
  



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

Hier had uw advertentie kunnen staan!
neem contact op met Gerard Schavemaker

Steun uw KLTV �nancieel door bij reisburo 
Apollo te boeken, door dit ook kenbaar te maken

info@smitwormer.nl



KALENDER 
MAART 2018 

Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen 

VR 2 JC 15:00-19:00 HANS BOERMEESTER TOERNOOI 6 
ZA 3 JC 10:00-16:00 HANS BOERMEESTER TOERNOOI 6 
ZO 4 JC 10:00-16:00 HANS BOERMEESTER TOERNOOI 4-6 

TC 11:00-15:00 WINTERCOMPETITIE (RWBC) 4 
MA 5 JC 15:00-19:00 HANS BOERMEESTER TOERNOOI 6 
DI 6 JC 15:00-19:00 HANS BOERMEESTER TOERNOOI 6 

TC 19:00-22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

WO 7 JC 15:00-19:00 HANS BOERMEESTER TOERNOOI 6 
DO 8 JC 15:00-19:00 HANS BOERMEESTER TOERNOOI 6 
VR 9 JC 15:00-19:00 HANS BOERMEESTER TOERNOOI 6 

    TC 19:00-20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

      19:30 KLAVERJASAVOND   
ZA 10 TC 10:00-13:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

JC 10:00-19:00 HANS BOERMEESTER TOERNOOI 3-6 
SC 10:00-16:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL 3-6 

ZO 11 JC 10:00-19:00 HANS BOERMEESTER TOERNOOI FINALES 3-6 
    SC 10:00-16:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL 3-6 

MA 12 SC 19:00-23:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL 5 
DI 13 TC 19:00-22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

    SC 19:00-23:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL 4-6 
WO 14 SC 19:00-23:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL 5 
DO 15 SC 19:00-23:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL 5 
VR 16 13:00 BRIDGEMIDDAG 

TC 19:00-20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

SC 19:00-23:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL 4-6 
ZA 17 TC 10:00-13:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

    SC 10:00-16:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL 4-6 
ZO 18 JC 09:00-11:00 WORLD TOUR ROOD/ORANJE 2 mini + 2 

SC 10:00-16:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL FINALES 4-6 
DI 20 TC 19:00-22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

VR 23 TC 19:00-20:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

BESTUUR 20:00 ALGEMENE LEDENVERGADERING 

ZA 24 TC 10:00-13:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

      19:00 KLTV QUIZ (LOBBIE)   

ZO 25 JC 09:00-11:00 WORLD TOUR ROOD/ORANJE 2 mini + 4 

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

WO 28 20:00-21:00 INFORMATIE VOORJAARSCOMPETITIE 

AFHALEN COMPETITIEBESCHEIDEN + BALLEN 

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

ZA 31 TC 10:00-13:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 



APRIL 2018 
Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen 

ZO 1 1e PAASDAG 

MA 2     2e PAASDAG   
    JC 09:00-11:00 WORLD TOUR ROOD/ORANJE 2 mini + 4 

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

BESTUUR 19:00-21:00 AFHALEN BONDSPASJES 

WO 4 BESTUUR 19:00-21:00 AFHALEN BONDSPASJES   

DO 5 BESTUUR 19:00-21:00 AFHALEN BONDSPASJES 

VR 6 TC 10:00-13:00 VOORJAARSCOMPETITIE 4 
    OC 19:00-21:00 GROOTONDERHOUD PARK   
    TC 19:00-22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZA 7 JC/TC 09:00-24:00 VOORJAARSCOMPETITIE 6 
ZO 8 JC/TC 09:00-20:00 VOORJAARSCOMPETITIE 6 
MA 9 

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

WO 11 

DO 12         

VR 13 TC 10:00-13:00 VOORJAARSCOMPETITIE 4 
TC 19:00-22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZA 14 JC/TC 09:00-24:00 VOORJAARSCOMPETITIE 6 
ZO 15 JC/TC 09:00-20:00 VOORJAARSCOMPETITIE 6 
MA 16         
DI 17 TC 19:00-22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

WO 18         

DO 19 

VR 20 TC 10:00-13:00 VOORJAARSCOMPETITIE 4 
      13:00 BRIDGEMIDDAG   
    TC 19:00-22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZA 21 JC/TC 09:00-24:00 VOORJAARSCOMPETITIE 6 
ZO 22 JC/TC 09:00-20:00 VOORJAARSCOMPETITIE 6 
MA 23 

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

VR 27 KONINGSDAG 

ZA 28     MEIVAKANTIE T/M 6 MEI   



MEI 2018 
Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen 

VR 4     DODENHERDENKING   

ZA 5 NATIONALE BEVRIJDINGSDAG 

JC/TC 09:00-24:00 VOORJAARSCOMPETITIE 6 
ZO 6 JC/TC 09:00-20:00 VOORJAARSCOMPETITIE 6 
DO 10 HEMELVAARTSDAG 

JC/TC 09:00-20:00 VOORJAARSCOMPETITIE INHAAL 6 
VR 11 TC 10:00-13:00 VOORJAARSCOMPETITIE 4 
ZA 12 JC/TC 09:00-24:00 VOORJAARSCOMPETITIE 6 

SC KONING MINITOERNOOI mini baan 
ZO 13 JC/TC 09:00-20:00 VOORJAARSCOMPETITIE 6 

    SC   KONING MINITOERNOOI mini baan 
DI 15 TC 19:00-22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

VR 18 TC 10:00-13:00 VOORJAARSCOMPETITIE 4 
      19:00-22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZO 20 1e PINKSTERDAG 

MA 21     2e PINKSTERDAG   
    JC/TC 09:00-24:00 VOORJAARSCOMPETITIE INHAAL 6 

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

VR 25 TC 10:00-13:00 VOORJAARSCOMPETITIE 4 
      19:00-22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZA 26 JC/TC 09:00-24:00 VOORJAARSCOMPETITIE 6 
ZO 27 JC/TC 09:00-20:00 VOORJAARSCOMPETITIE 6 



Tel. 075 6288916

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 10 x per winterseizoen 1 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

http://www.sportcentrum-uitgeest.nl/
http://www.beku.eu/
http://www.detammeboer.nl/


Voor het jaar 2017 zijn de onderstaande gebeurtenissen en veranderingen in onze commissie en 
onze club de revue gepasseerd. 
  
Allereerst willen wij (Gert-Jan, Auke en Rob en Han) Heidi, Henny, Monique, Ruben en Margot 
natuurlijk heel erg bedanken voor hun inzet van alle jaren dat ze bij de commissie zaten. Dat is 
wel een aardige aderlating in onze bezetting zoals u wellicht al heeft gemerkt. Daar zien wij 
graag enkele nieuwe leden voor terug in onze commissie. 
  
Begin 2017 weinig bijzonderheden met de kantinebezetting bij met name de inhaaldagen. De 
aanvoerders waren ingelicht en hebben zelf weer voor hun gasten gezorgd m.b.t. de drankjes en 
hapjes. De wintercompetitie verloopt zonder veel problemen door het zachte winterweer op een 
enkele dag met sneeuw op de banen.  
  
De kantinedienstindelingen zijn in 2017 licht aangepast en met name de bekende middagen en 
avonden op de zaterdag zijn redelijk ingedeeld door het “online” invul systeem. Het nieuwe 
systeem voor de kantinediensten invullen, via de internet site www.afhangbord.nl, is door de 
KNLTB gewijzigd en daar zijn inmiddels alle leden voor ingelicht. Een ieder zal een nieuwe inlog 
en wachtwoord moeten maken om zo in te loggen op het systeem en de gewenste tijden in te 
vullen. Wij gaan ervan uit dat alle leden via het internet hun diensten invullen. 
  
Na de voorjaarscompetitie is er i.c.m. met de technische commissie wederom een geweldige 
barbecue middag en avond geregeld, welke door de ruim 120 deelnemers zeer gewaardeerd 
werd. 
  
Het invullen van de kantinediensten van ons eigen Lobbie toernooi gaat steeds beter, hebben wij 
geconstateerd. Wij willen u graag wederom stimuleren om uw (eventuele extra) diensten te 
plannen bij de volgende inroostermomenten voor week 30. 
  
Ons open Lobbie toernooi was ook weer geslaagd. Met een iets betere bezetting als voorgaande 
jaren hebben we een mooie en gezellige week met de Lobbie commissie gehad. Het “cashless” 
betalen is inmiddels gewend en scheelt ons een hoop werk. 
  
Ook de clubkampioenschappen waren ondanks het mindere weer, edoch zeer geslaagd. 
  

JAARVERSLAG  
KANTINE COMMISSIE 

http://www.afhangbord.nl/
http://www.afhangbord.nl/
http://www.afhangbord.nl/
http://www.afhangbord.nl/
http://www.afhangbord.nl/
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Op 25 maart is de eerste, maar zeer geslaagde “kennis Quizz” georganiseerd door het team van 
Robert Berkeley’s badminton vereniging. De kantine was propvol leden en niet leden die allen 
fanatiek meededen. De winnaars hadden zich vrijwillig door Robert laten verleiden om de 
volgende quiz te organiseren. De mail daarover is al gestuurd en de animo is wederom geweldig. 
  
Vrijdag 13 oktober is er een geweldig goed georganiseerd Racketfest geweest onder de 
bezielende leiding van Mark, Jan-Paul, Yvette en Ingrid. Het was een daverend succes met mooi 
weer ondanks de wind. Nagenoeg iedereen was verkleed, erg leuk. Ook voor herhaling vatbaar 
zou ik zo zeggen. 
  
Einde van het jaar is er ook nog een Winter tennis toernooi geweest wat eveneens erg gezellig 
was. Qua opkomst wat karig maar desalniettemin zeer geslaagd en hopelijk volgende keer meer 
deelnemers. Ook hier vielen diverse mooie prijzen te winnen. De Glühwein viel bij iedereen ook 
in de smaak. Ook voor herhaling te prijzen. 
  
2018 zal ons wederom veel uitdagingen geven maar ook de altijd gezellige evenementen in onze 
kantine, daarover meer in het volgende jaarverslag. 
 
Namens de kantinecommissie,  
 

Gert-Jan Koopmans 



Het jaar 2017 is wederom voorbij en onze TC Commissie begint gestalte te krijgen en de 
onderlinge taakverdeling  gaat prima en is in mijn ogen in 2017 prima verlopen. Uiteraard zijn er 
altijd leermomenten geweest en die hebben we getracht in goede harmonie op te lossen met 
een ieder.    
 

In 2017 was de samenstelling van de TC ongewijzigd  ten opzichte van 2016. U heeft ongetwijfeld 
de berichtgeving van de voorzitter gezien. Dit kan wellicht voor 2018 betekenen dat de TC een 
andere samenstelling gaat krijgen. We houden u op de hoogte.  Als we terugkijken naar 2017 
dan zien we het volgende: 
  
Voordat de Voorjaarscompetitie is begonnen zijn er conditietrainingen geweest en een 
fitnessdag. Daarnaast is er het jaarlijks selectie-uitje geweest (Padel) en daarna een gezellig 
samenzijn in Atlantic.       
 

De voorjaarscompetitie van 2017 is goed  verlopen. 29 Teams hebben deelgenomen aan de 
competitie en we hebben diverse kampioenen mogen huldigen. Het valt ons wel op dat er 
verschuivingen plaats vinden. Op zaterdag overdag spelen er weinig teams en op de 
zaterdagavond wat meer. Maar door verschillende aanvangstijden te gebruiken is dit volgens mij 
goed verlopen. Op zondag zijn er wel veel teams die spelen o.a. omdat de KNLTB heeft besloten 
dat de jeugdteams verplicht op zondag moeten spelen en qua planning is dat erg lastig. Ik hoop 
dat er wat begrip komt van de ouders, begeleiders en spelers dat we niet continu 2 banen 
kunnen reserveren per team.   
 

Na afloop van de competitie is er wederom een BBQ georganiseerd vanuit de TC. We kunnen 
concluderen dat dit een groot succes was en deze houden we er gewoon in voor dit jaar. De 
zomer- en wintertrainingen werden goed bezocht door de selectiespelers. De gemiddelde 
opkomst was goed. 
 

Er is besloten om de training in de hal te beëindigen o.a. vanwege de hoge kosten en de 
weersomstandigheden in de winter lijken steeds gunstiger. Er kan buiten bijna het hele jaar door 
worden getennist. De selectiegroep traint derhalve ook in de winter bij KLTV op de dinsdagavond 
en zaterdagochtend. 
 

Vorig jaar heeft Bas Klaassen besloten om na een zeer lange periode bij de KLTV gewerkt te 
hebben elders les te gaan geven en is naast Auke de Boer als trainer Max Pootjes toegevoegd. 
Auke neemt de selectietrainingen voor zijn rekening. 
 

Er doen slechts 3 teams mee aan de RWBC.  2 teams op zaterdagavond en 1 team op zondag. 
Uiteraard zien we met vertrouwen het jaar 2018 tegemoet. Wij wensen u allen een prettig en 
goed (zonder blessures) en voornamelijk gezellig tennisjaar. 
 
Namens de volledige TC  een vriendelijke groet, 
 

Cees Meijn 
   
 

JAARVERSLAG  
TECHNISCHE COMMISSIE 



Samenstelling JC 
 
De samenstelling van de JC is wederom gewijzigd. Zo zijn de laatste drie van de langstzittende JC 
leden, Sacha, Saskia en Annemiek, gestopt als commissielid en bedanken wij deze drie dames 
voor hun jarenlange bijdrage. Voor deze drie dames zijn er twee nieuwe dames bij gekomen. 
Monique van der Hoeven, moeder van Stein. En Conny Pique, de moeder van Ruby en Jill. Beide 
commissieleden zijn al weer ruim een half jaar lid en draaien volop mee. De commissie bestaat 
dus nog maar uit vijf commissieleden en dat is te weinig voor al dat werk. Gelukkig hebben wij 
door inzet en bereidheid van hulpouders bijna alle evenementen en competities kunnen 
organiseren. Alleen het Midwinter toernooi is door de krappe bezetting wederom niet door 
gegaan. Wij bedanken deze hulpouders voor hun bijdrage afgelopen jaar en hopen dat ze ook in 
2018 weer hun steentje bij willen dragen. De Jeugdcommissie bestaat nu uit, Monique van der 
Hoeven, Conny Pique, Yvette van der Hoeven, Leontien Bets en ondergetekende. 
 
Activiteiten 2017 
In 2017 zijn er weer veel activiteiten georganiseerd en was de deelname door de jeugd goed en 
de belangstelling van de familieleden eveneens zeer gezellig en druk bezocht met toeschouwers.  
 

•Het Hans Boermeester toernooi was redelijk goed bezet met net zoveel deelnemers (48) 

als vorig jaar en in totaal 81 wedstrijden;  

•Competities voor Groen en Geel; 

•Voor-, najaar- en wintercompetities voor Geel en Groen. Met in het najaar 5 kampioen 

teams van de 6 deelnemende teams; 

•Worldtour voor Rood en Oranje; 

•Aardbeientoernooi; 

•Ouder-kind toernooi, dit jaar ook weer met seniorenleden die hun kinderen meenamen 

een groot succes; 

•Jeugd-clubkampioenschappen was redelijk bezet met 51 deelnemers en in totaal 129 

wedstrijden, een mooi kampioenschap met als clubkampioenen jeugd Kaj Noordeman en 

Roos Vrolijk; 

•KrAs toernooi in de herfstvakantie; 

•Pietenfeest; 

•Conditietraining selectie. 

 
 

JAARVERSLAG  
JEUGD COMMISSIE 



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

Slimmer opslaan 
doe je bij ons

Hier had uw advertentie 
kunnen staan!

Neem hiervoor contact op met Gerard 
Schavemaker



Doelstellingen vanuit beleidsplan 
Eind 2016 heeft de JC het beleidsplan herzien en uitgebreid met plannen voor de komende 5 
jaar. Het beleidsplan is gepubliceerd op de website en voor iedereen toegankelijk. Doelstellingen 
die dit jaar wel of niet zijn gerealiseerd zijn:  
Werven nieuwe en behouden bestaande leden. Dat is niet helemaal gelukt, eind 2017 waren er 
107 jeugdleden tegen 112 eind 2016. 11 jeugdleden zijn per 1 januari 2018 senioren lid en is er 
dus een hele weg te gaan om die aantallen aan te vullen. Helaas een landelijke trend die wij nog 
niet hebben kunnen stoppen. Per 1-1-2018 dus 96 jeugdleden tegen 101 op 1-1-2017. 
Eenduidige communicatie selectiebeleid(JC, TC en trainers). Rechten en plichten van selecties 
zijn onderling afgestemd en vastgelegd. Vier keer per jaar vindt overleg plaats tussen JC – TC en 
trainers. 
Behouden overgaande jeugdleden naar senior lid, seniorencommissie neemt contact op met 
deze leden en zijn daardoor meer dan daarvoor lid gebleven. 
De evenementen die georganiseerd worden laten uitvoeren door ouders en overige vrijwilligers 
gaat goed. M.u.v. het Aardbeientoernooi worden nu alle toernooien en evenementen niet meer 
door de JC direct georganiseerd en alleen begeleid. 
Kosten van de jeugd zijn omlaag gebracht om de club financieel gezond te houden. Dat is gelukt 
door inschrijfgeld te vragen voor toernooien en meer sponsoring voor toernooien en 
evenementen. 
 
Komend jaar 2018 
 
De minibanen zijn gereed en zijn er diverse plannen en evenementen bedacht om de minibanen 
optimaal te benutten. Zo vinden er trainingen plaats voor de Rode jeugd. Ook de wedstrijden 
van de competitie en toernooien zijn erg leuk op deze baantjes. In 2018 gaan wij en de 
seniorencommissie een minibaan toernooi organiseren. Hoe dat er precies gaat uitzien, met 
welke spelregels, op welke dagen en of het gemengd wordt (jeugd en senioren) zal 1e kwartaal 
worden uitgewerkt. Daarnaast gaan wij een nieuwe groep jeugdleden werven, de zogeheten 
Blauwe jeugd heet en is voor jeugd van 4 t/m 6 jaar. De minibanen zijn daar uitermate geschikt 
voor. Daarnaast maken de jeugdleden gebruik van de banen om even in te slaan voor een 
wedstrijd van een toernooi. 
 
Er staan ook dit jaar weer veel evenementen en toernooien gepland. In ieder geval al onze eigen 
toernooien en evenementen. Ook in 2018 zullen wij weer deelnemen aan de voorjaars-, najaar- 
en wintercompetitie, die door de KNLTB wordt georganiseerd.  
Als JC zullen wij in 2018 de actiepunten en doelstellingen vanuit het beleidsplan verder vervolg 
gaan geven met als speerpunt meer jeugdleden werven en de club toegankelijk houden voor alle 
jeugd. Met de eventuele samenwerking van de BSO activiteiten van de Tinteltuin denken wij dat 
het gaat lukken. Wellicht dat door voortschrijdend inzicht een aantal doelstellingen zullen 
worden bijgewerkt. Wij zullen hierover helder en regelmatig over communiceren waarin ook de 
samenwerking met de TC en SC hoog op de agenda blijft staan.  
De trainers zullen zich inzetten om het nieuwe WhoZnext-team verder vorm te geven en met 
eigen initiatieven evenementen voor de jeugd te laten organiseren. 
Namens de JC wens ik iedereen een gezond en sportief 2018 toe. 
 

Ruben Valenteyn 





Contact 
Voorzitter: gerard.schavemaker@chello.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 
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 Maart 2018 
 
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:  8 april 2018 
 
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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