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Van de voorzitter 
Onlangs is de volgende nieuwsbrief via de email naar alle leden van KLTV 
verstuurd: 

Na jaren van grote bloei is, zoals bij vrijwel alle bij de KNLTB aangesloten 
verenigingen, ook bij onze verenigingen sprake van een afnemend ledental 
en teruglopende belangstelling voor de traditionele evenementen die onze 
clubs voor de leden organiseren. 
Reden voor de besturen om de koppen bij elkaar te steken om daarover 
gezamenlijk van gedachten te wisselen. Natuurlijk zijn er verschillen tussen 
onze verenigingen, maar wij geven er de voorkeur aan om ons te 
concentreren op wat we gemeenschappelijk hebben. En de problemen 
zoals hierboven vermeld hebben we gemeenschappelijk. Daarnaast zien 
we nog meer overeenkomsten. Beide verenigingen hebben te maken met 
een behoorlijke vergrijzing van het ledenbestand. Het aantal 65-plussers 
maakt een groot deel van het seniorenledenbestand uit en dat is 
fantastisch natuurlijk, want we willen allemaal graag tot op hoge leeftijd 
van onze geweldige sport blijven genieten; ook actief! Aan de andere kant 
is het ook enigszins zorgelijk, omdat het verloop juist onder deze groep ook 
hoger is dan de aanwas van nieuwe leden en dat maakt ons als 
verenigingen kwetsbaar. Aan de andere kant van de leeftijdspiramide zit 
een grote groep jeugdleden. Ik zeg groot, omdat dat nog steeds het geval 
is, maar ook daar zien we een terugloop in het ledental en zelfs daar ook 
een verminderde belangstelling voor competitie, toernooien en overige 
verenigingsactiviteiten. 
Ook op het terrein van parkonderhoud en baankwaliteit delen we dezelfde 
problemen. Bij KLTV heeft een extra ledenvergadering groen licht gegeven 
voor de vervanging van de huidige banen, voor het aanleggen van LED-
verlichting en het (deels) vernieuwen van het hekwerk rond het park. Bij 
De Cromme Bal is de LED-verlichting inmiddels gerealiseerd, is de kantine 
vorig jaar aan een grondige metamorfose onderworpen, en moeten de 
banen over 2 à 3 jaar ook worden vervangen. Ook daar moet het hekwerk 
eigenlijk dringend vernieuwd worden. Kortom: beide verenigingen zien 
forse investeringen opdoemen, die met een teruglopend ledental steeds 
moeilijker te financieren vallen. 
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Alle reden dus om samen te zitten en vooral ook samen naar oplossingen te 
zoeken c.q. naar de verwachtingen voor de toekomst te kijken. En om aan alle 
rondzoemende geruchten maar meteen een einde te maken: Ja, we filosoferen 
daarbij ook voorzichtig verkennend over een mogelijke fusie van onze 
verenigingen. Er zijn natuurlijk geen concrete plannen, maar we onderzoeken 
de eventuele mogelijkheden. Een belangrijke partner bij dat onderzoek is de 
gemeente. Immers bij een eventueel samengaan van onze verenigingen is een 
andere locatie voor een nieuw te realiseren onderkomen voor de beide 
verenigingen een belangrijke voorwaarde. De gemeente is bereid met ons mee 
te denken en te bezien of ergens binnen Krommenie ruimte is, maar 
vooralsnog hebben noch wij noch de gemeente daarover concrete ideeën. De 
gemeente heeft ons wel gevraagd om globaal te beschrijven waaraan dan 
gedacht moet worden. Daarop hebben wij aangegeven te denken aan een park 
met 9 of misschien 8 banen, 2 mini-baantjes voor de gezamenlijke jeugd en 2 
padel-banen om een nieuwe groep leden aan te trekken. Wel gaan we er 
daarbij van uit dat geen van de beide huidige locaties geschikt is om een grote 
samengevoegde vereniging te huisvesten. Het spreekt vanzelf dat zoiets zich 
niet in een vloek en een zucht laat realiseren. We streven er nadrukkelijk naar 
om voor de zomervakantie van volgend jaar van de gemeente duidelijk te 
krijgen of er in Krommenie ruimte kan worden gevonden om zo'n nieuw 
tennispark te realiseren. Mocht duidelijk zijn dat het er niet in zit, dan gaan we 
ons beide richten op een verdere toekomst waarbij we apart blijven bestaan op 
onze eigen parken. We blijven ook dan overigens wel in nauw overleg met 
elkaar proberen om gezamenlijk de lastige toekomst het hoofd te blijven 
bieden. We houden jullie van de voortgang op de hoogte en hopen al snel met 
resultaten te kunnen komen. Resultaten zowel op het gebied van gezamenlijke 
tennisactiviteiten als resultaten gericht op de verder liggende toekomst. 
 
Namens de beide besturen: 
 

Mark Sijthoff 
& 
Rob van Haarlem 
Voorzitter de Cromme Bal 
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Notulen buitengewone ledenvergadering KLTV - 12 oktober 2018 
Voorzitter Mark Sijthoff heet de aanwezige leden, leden van verdiensten en ere leden, welkom 
op de buitengewone ledenvergadering van tennisvereniging KLTV te Krommenie. Het bestuur 
wordt vertegenwoordigd door voorzitter, penningmeester en hoofd algemene zaken. De 
presentielijst is getekend door 62 leden en volgens de statuten van de vereniging is dit aantal 
aanwezigen voldoende om besluiten namens de vereniging te kunnen nemen. 
 

NOTULEN BLV 

 
Afwezige leden waar van een  bericht is ontvangen zijn: Ciska Bakker, Wim en Nel Bording, Riet 
Timme, Jan van der Stoop, Jan Henk Dekker, Jeroen Koning, Tammy Kay-Knopjes, Rob en Joke 
Fieseler, Bert en Joke Brasser, Klim Oostveen, Arjan Meegdes, Gre Knetemann-Donker, Aad 
Melgerd, Maarten Bouwens, Coen Büdgen, Nel van Vaalen, de heer Visser, Eveline Tepe en 
Esther van den Berg. 
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Opening 
Het bestuur heeft een presentatie voorbereid (te vinden op de website van de vereniging) en 
presenteert deze op het scherm. Notulen worden verzorgd door Jacqueline Lansu-Veerman. 
De BLV is uitgeroepen om het uitgebrachte adviesrapport “nieuwe banen KLTV” en de daar 
bijhorende investeringsbeslissingen te bespreken. Voor deze beslissing is goedkeuring van de 
leden noodzakelijk. 
De vergadering wordt gestart met aantal andere actuele zaken.  
 
Samenwerking 
Het bestuur heeft recent contact gehad met de accountmanager van de KNLTB over de trends 
met betrekking tot ledenaantallen, contributievormen etc. Op 10 oktober heeft KLTV in 
samenwerking met deze accountmanager KNLTB een voorzittersavond georganiseerd. 
Ook is er contact geweest met de Cromme Bal. Zij ervaart vergelijkbare problemen als KLTV wat 
betreft daling van het aantal leden en moeite met het vinden van vrijwilligers. Er is met het 
(interim) bestuur van de Cromme Bal gesproken over samenwerking, bijvoorbeeld: het samen 
organiseren van toernooien als aardbeientoernooi of clubkampioenschappen. Het is niet uit te 
sluiten dat de samenwerking in de toekomst wellicht verder gaat. De leden worden 
vanzelfsprekend tijdig geïnformeerd en geraadpleegd. 
 
Wateroverlast 
Adviseur van de penningmeester, Frans van Rooij, heeft op 10 oktober 2018 namens de 
vereniging een gesprek gehad met de verantwoordelijke Openbare Ruimte van de gemeente 
Zaanstad over de waterhuishouding rondom de vereniging. Voor de problemen die er waren met 
betrekking tot de wateroverlast zijn er enkele noodoplossingen genomen zoals het aanleggen 
van een dijkje/drempel, een pomp voor afvoer van extreem veel water en herstellen van 
bestrating. Er is hiervoor een financiële tegemoetkoming ontvangen van de gemeente.  
 

INFO KANTINEDIENSTEN 



Er wordt een onderzoek naar de waterhuishouding in het Rosariumgebied gedaan door Bureau 
Tauw, dit onderzoek duurt 8 tot 12 maanden en zal eind 2019 afgerond zijn. Mogelijkheden om 
de problemen aan te pakken zijn, ophogen, sloten graven, drainage, waterafvoer naar een 
zandlaag onder het veen of een combinatie van deze mogelijkheden. Binnenkort is er een 
gesprek met de wethouder die zowel sport al beheer in zijn portefeuille heeft. 
 
Ledenontwikkeling 
De prognose is dat de komende jaren het aantal leden blijft dalen. Met name de groep in de 
leeftijd van 20-29 is klein. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om deze neerwaartse lijn te 
doorbreken.  
Om jeugdleden te werven geven de trainers proeflessen. Via de basisschool kunnen kinderen 
zich hiervoor inschrijven. Er is onlangs ook een activiteit georganiseerd in het Agathepark waar 
15 a 20 kinderen aan mee hebben gedaan. KLTV is aangesloten bij “Meedoen Zaanstad”, dit 
betekent dat ouders een beroep kunnen doen op een financiële tegemoetkoming mocht dat 
nodig zijn.  
Daphne Geuke-Bockstael biedt aan om te bekijken of zij behulpzaam kan zijn op dit gebied. 
 
Contributie vormen 
Er is gekeken naar wat er landelijk gezien bij andere verenigingen wordt aangeboden aan 
verschillende soorten contributievormen. Rekening houdend met het feit dat alles ook 
administratief eenvoudig e verwerken moet zijn is er voor KLTV het volgende voorstel: 
Senior standard € 150,-- en 3 kantinediensten; 
Senior extra € 100,-- en 5 kantinediensten, waarvan 2 tijdens competitie of (Lobbie)toernooi,  
(niet voor commissie- of +70jr leden die zijn vrijgesteld van kantinediensten); 
Senior light € 225,-- en geen kantinediensten. Na stemming in de vergadering wordt dit bedrag 
verhoogd naar € 250,-; 
Senior summer challenge, met dit zomerlidmaatschap hopen we bijvoorbeeld mensen aan te 
trekken die ’s winters een andere sport beoefenen en zomers enkele maanden willen tennissen. 
Dit lidmaatschap kost € 59,--, inclusief bijdrage aan ClubKampioenschappen (dit is ook het 
bedrag wat de KNLTB adviseert). De vereniging hoeft voor deze leden geen bijdrage aan de bond 
te betalen. Leden ontvangen een pasje met bondsnummer en mogen gedurende de maanden 
die ze lid zijn ook toernooien spelen, ze mogen niet meedoen aan de competitie. Voorwaarde 
om summer challenge lid te worden is dat je het voorafgaande jaar geen lid van een 
tennisvereniging bent geweest. De KNLTB heeft promotiemateriaal om deze vorm van 
lidmaatschap te promoten. 
Daarnaast zijn er nog de junior contributies € 55,-- voor leden tot 6 jaar,  € 55,-- voor de leeftijd 6 
tot 10 jaar en € 90,-- voor de leeftijd 10 tot 18 jaar.  
 
Bij de contributies voor de jeugd wordt er ook gekeken naar een tennis alles-in-1 concept. Dit 
houdt in dat er één bedrag betaald wordt. Dit bedrag is inclusief contributie, training en 
deelname aan competitie. Eén bedrag zorgt ervoor dat het voor ouders duidelijker is wat de 
kosten zijn en om te voorkomen dat kinderen alleen maar trainen en geen wedstrijden spelen. 
Er is contact met een accountmanager van de KNLTB over een analyse van de afname van de het 
aantal jeugdleden. De uitkomsten worden t.z.t. gedeeld met de jeugdcommissie. 



Deze contributievormen hebben zijn impact op de beschikbare kantinediensten. Daarom gaat 
het bestuur samen met de kantinecommissie kritisch kijken of er wel elke avond kantinedienst 
moet zijn en of dat soms niet door 1 in plaats van 2 personen kan worden gedaan.  
Vragen van leden: 
Q: Kan er ook naar een “gezinspakket” gekeken worden? Misschien dat dit niet spelende ouders 
van kinderen die tennissen, kan overhalen ook lid te worden.  
A: Het bestuur zegt toe dit te gaan bekijken.  
Q: Is het mogelijk om de kinderen iets langer junior te laten zijn, zodat ze wat langer bij de jeugd 
blijven met de daarbij behorende lagere contributie en we een deel van deze leden behouden 
omdat ze bij de overstap naar senioren vaak stoppen?  
A: Er is overleg met de jeugdcommissie over het protocol van jeugd- naar seniorlid. Hierbij wordt 
deze vraag dan meegenomen. 
 
Advies baancommisie 
Op de algemene ledenvergadering van 23 maart 2018 is er gesproken over de banen die aan 
vervanging toe zijn en is een commissie nieuwe banen aangesteld om het bestuur te adviseren 
over nieuwe banen, een nieuw hekwerk en LED-verlichting.  
De baancommissie, bestaande uit Martin Plas, Cees Meijn, Jacques Stoop, Daniëlle Lingius en 
Auke de Boer en hulp van Frans van Rooij en Gerard Schavemaker, is bijeengeroepen om de 
vereniging te adviseren over de aanleg van nieuwe banen, verlichting en hekwerk.  De 
commissie heeft andere tennisverenigingen bezocht waarbij men zich heeft laten informeren 
over verschillende baansoorten.  De voor- en nadelen van smashcourt en kunstgras zijn met 
elkaar vergeleken. Er is gesproken met HSM (Hollandse Sport Maatschappij), de huidige 
leverancier van de vereniging. 
Het advies van de commissie is om nieuwe kunstgrasbanen aan te leggen, het middenpad op te 
knappen, het hekwerk te vervangen en overgaan tot de aanschaf van LED-verlichting.  
In vergelijking met smashcourt, gaat de voorkeur gaat uit naar kunstgrasbanen. Dit is ca. € 
30.000,-- goedkoper, de bestaande fundering is te gebruiken en het is veel makkelijker in 
onderhoud dan bijvoorbeeld smashcourt. 
Het hekwerk rondom de banen is zo’n 30 jaar oud en is in slechte staat. Het is verstandig om dit 
meteen bij de renovatie van de banen te vernieuwen.  
De aanschaf van LED-verlichting is € 45.000,--. Op dit moment (en tot 31 december 2018) 
bestaat er een mogelijkheid tot verkrijgen van subsidie (Subsidiergeling Energiebesparing en 
duurzame energie sportaccommodaties - EDS) van zo’n € 10.000,--. De besparing op elektriciteit 
van de baanverlichting is op jaarbasis zo’n € 4000,--. Bij de berekening is er uit gegaan van vlakke 
elektriciteitsprijs. 
 
Subsidie 
De subsidieregeling EDS zal per 31 december 2018 komen te vervallen. Zover nu bekend komt er 
per 1 januari 2019 een nieuwe subsidieregeling, nl. Stimulering Bouw en Onderhoud van 
Sportaccommodaties, die de EDS verruimd tot een regeling die 20% subsidieert (en aanvullend 
15% voor energiebesparende maatregelen) van de kosten voor de bouw en onderhoud van 
sportaccommodaties. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de aanvraag op 2 januari 2019 
ingediend worden. 



Financiering 
Er is door het bestuur naar verschillende mogelijkheden, zoals crowdfunding of lening van de 
bank, gekeken om de investeringen te financieren. De voorkeur van het bestuur is om obligaties 
op naam uit te geven tot een bedrag van € 50.000,--.  
Er komen 10 coupons van € 5000,-- tegen een rente van 2,5%. De looptijd is 5 jaar en jaarlijks 
wordt er  1/5 van de coupon afgelost.  
Vragen van leden: 
Q: Is er naar een abonnement gekeken voor verlichting?  
A: Vanwege de subsidie die op dit moment door de overheid gegeven wordt en de eigen 
middelen die de vereniging heeft is dat niet interessant.  
Q: Wordt er bij het nieuwe hek rekening gehouden met een poort aan de achterkant zodat het 
park makkelijker vanaf de parkplaats te bereiken is?  
A: Dit is niet gebeurd, maar dit zal nader onderzocht worden. 
Q: Zijn palen geschikt voor LED-verlichting?  
A: Ja. 
Q: Waarom niet wachten op het onderzoek van Bureau Tauw en daarna een beslissing nemen?  
A: De banen zijn toe aan vervanging. Als deze afgekeurd worden door de bond kunnen er geen 
wedstrijden gespeeld worden.  
Q: Er is onzekerheid over een verdere samenwerking met de Cromme Bal. Is het niet beter om te 
wachten met investeringen tot er meer zekerheid is? De gemeente is bij verdere samenwerking 
vast bereid om geld te geven voor nieuwe investeringen.  
A: Op dit moment is er niets meer bekend dan wat zojuist besproken is. Mochten er nieuwe 
ontwikkelingen zijn dan worden de leden bijeengeroepen. 
 
Het bestuur van KLTV vraagt leden de goedkeuring om: 
Te investeren in LED-verlichting voor een bedrag van max. € 45.000,-- en met de toezegging van 
de overheid dat subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties 
(EDS) van minimaal € 10.000,-- wordt toegekend. 
Te investeren in de renovatie van 6 kunstgrasbanen voor een bedrag van € 110.000,-- 
Te investeren in de renovatie van het hekwerk rondom de banen voor een bedrag van maximaal  
€ 40.000,-- 
Een obligatielening uit te schrijven voor een bedrag van maximaal 50.000,-- 
Meerdere en flexibele contributievormen aan te bieden per verenigingsjaar 2019. 
De leden geven instemming op alle punten! 
 
Padelbanen 
Het bestuur wil de mogelijkheden van Padelbanen gaan onderzoeken. Bij andere verenigingen 
leidt dit tot meer leden. Er is binnenkort een afspraak met een bedrijf om te bekijken wat de 
mogelijkheden en kosten zijn. Op de volgende ledenvergadering in maart 2019 verwacht het 
bestuur meer informatie te kunnen verschaffen. 
 
Overige mededelingen 
Op 4 oktober was de finale van de Rabobank Clubkas Campagne. KLTV heeft een bedrag van 
ruim € 1000,-- ontvangen.  
KLTV is in gesprek  met een Zaanse ondernemer over sponsoring. 
De leden die niet aanwezig zijn op deze vergadering worden geïnformeerd via de website of 
door een geprinte versie van de notulen in de kantine te leggen. 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en besluiten, en sluit de vergadering om 
23.00u. 



Beste leden van KLTV, 
 
Afgelopen 12 oktober 2018 is tijdens de Buitengewone Ledenvergadering door het bestuur 
toestemming gevraagd en verkregen om te investeren in de renovatie van het park, nl. nieuwe 
banen, hekwerk en LED-verlichting. Het bestuur heeft tijdens deze vergadering (de notulen zijn 
te vinden in deze Setzetsels) het investerings- en financieringsplaatje voor de komende jaren 
gepresenteerd.  
 
Het bestuur heeft het voornemen om een aanvraag in te dienen voor de Subsidieregeling SBOS 
(Subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties), die per 1 januari 2019 ingaat. 
Op basis van de toekenning van deze aanvraag zal de realisatie van de investeringen worden 
gepland. De huidige verwacht is dat alle werkzaamheden in augustus 2019 (na het 
Lobbietoernooi) zullen worden uitgevoerd. 
Naast de subsidieaanvraag heeft het bestuur toestemming gekregen om een obligatielening uit 
te schrijven aan de leden van de vereniging. Via dit bericht bieden wij u de mogelijkheid om u in 
te schrijven voor de obligatielening. De inschrijvingen zullen op volgorde van binnenkomst 
worden behandeld. 
 
Details: 
Het bestuur van KLTV wil per 1 juli 2019 een obligatielening op naam uitgeven met een 
couponwaarde van EUR 5.000 en een couponrente van 2.5% ten behoeve van de financiering 
van de renovatie van het park. 
De obligatielening wordt uitgeschreven tot een bedrag van maximaal EUR 50.000 middels een, 
door beide partijen ondertekende, obligatieovereenkomst. 
Obligatiehouders moeten lid zijn van de vereniging.  
Storting dient voor 1 juli 2019 te zijn bijgeschreven op de rekening van KLTV. 
Obligatiehouder ontvangt een kantine tegoed van EUR 100 op zijn/haar KNLTB pas. 
Looptijd van de obligatie lening is 5 jaar. 
Jaarlijkse aflossing is 1/5 deel. 
Jaarlijkse rente vergoeding is 2.5% over het uitstaande deel. 
 
Interesse? 
Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich tot 28 februari 2019 per email opgeven bij de 
penningmeester Robert Melgerd (penningmeester@kltv-krommenie.nl). Mocht u meer 
informatie willen kunt u zich altijd richten tot dit email adres. 
  
  
  
  
  
 

VAN DE PENNINGMEESTER 
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Beste leden cq competitiespelers van de KLTV. 
 
Het is wederom tijd om jullie aan te melden voor de voorjaarscompetitie 2019. Selectiespelers worden 
persoonlijk uitgenodigd door de TC . 
 
De inschrijving sluit rond 5 december 2018. 
 
Klik hier om  het inschrijfformulier te downloaden 
 
Het is de bedoeling dat er zover mogelijk een volledig team wordt aangemeld via de mail naar: 
 
vcl.tc@kltv-krommenie.nl 
 
Er zal tevens een mail worden verzonden naar alle seniorenleden. 
 
 Voor degene die het niet via de mail kunnen doen liggen er in de Lobbie 
 
inschrijfformulieren die desgewenst in de rode bus mogen worden gedeponeerd. 

VOORJAARSCOMPETITIE 
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KALENDER 2018 
NOVEMBER 

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

ZA 3 TC 10:00-13:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZO 4 JC 09:00-15:00 NAJAARCOMPETITIE JEUGD INHAAL 6 
DI 6 TC 19:00-22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

VR 9   19:30 KLAVERJASAVOND   
    TC 19:00-20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

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

ZO 11 JC 09:00-15:00 NAJAARCOMPETITIE JEUGD INHAAL 6 
DI 13 TC 19:00-22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

VR 16   13:00 BRIDGEMIDDAG   
    TC 19:00-20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZA 17 TC 10:00-13:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZO 18 JC 09:00-15:00 NAJAARCOMPETITIE  JEUGD INHAAL 6 
DI 20 TC 19:00-22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

VR 23 TC 19:00-20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

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

ZO 25 JC 10:00-12:00 WORLD TOUR GROEN WINTER-BUITEN 4 

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

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

DECEMBER 2018 
Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen 
ZA 1 TC 10:00-13:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 
ZO 2 JC 10:00-12:00 WORLD TOUR GROEN WINTER-BUITEN 4 
DI 4 TC 19:00-22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 
VR 7 TC 19:00-20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 
ZA 8 TC 10:00-13:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 
ZO 9 JC 10:00-12:00 WORLD TOUR GROEN WINTER-BUITEN 4 
DI 11 TC 19:00-22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 
VR 14   19:30 KLAVERJASAVOND   
    TC 19:00-20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZA 15 TC 10:00-13:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 
ZO 16 JC 10:00-12:00 WORLD TOUR GROEN WINTER-BUITEN 4 
DI 18 TC 19:00-22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 
VR 21   13:00 BRIDGEMIDDAG   
    TC 19:00-20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZA 22 TC 10:00-13:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 
DI 25     1E KERSTDAG   

WO 26     2E KERSTDAG   
MA 31     OUDEJAARSDAG   



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



14 december 2018 
     11 januari, 8 februari, 8 maart 2019 

  
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 ) 
 
  

KLAVERJASSEN 



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.



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 november 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: 2 december 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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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 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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