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Setzetsels
Aardbeien-editie

KLTV
Krommenieër Lawn Tennisvereniging
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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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Terug naar het oude
Op 26 juni kunnen we min of meer weer 
terug naar het oude. Wedstrijden voor seni-
oren mogen weer, publiek is toegestaan en 
de kantine mag volledig open. Dit is goed 
nieuws voor de vereniging, want vele activi-
teiten kunnen nu doorgaan waaronder het 
Van Vulpen Lobbietoernooi. Dit betekent dat 
we weer gezellig na kunnen zitten in de kanti-
ne en op het terras. Dit is weer goed voor de 
inkomsten voor de vereniging.. Iets wat we als 
vereniging goed kunnen gebruiken.

ALV
Dit jaar was er een unicum met betrekking 
tot de algemene ledenvergadering. Voor het 
eerst in de historie was deze digitaal. Ruim 50 
leden mochten wij  verwelkomen tijdens de 
digitale sessie en dat viel niet tegen! We heb-
ben wel vernomen dat enkele leden helaas 
geen toegang konden krijgen tot de vergade-
ring en dat is jammer uiteraard. Toch was de 
vergadering een succes. Complimenten aan 
de aanwezige leden die zich netjes aan de 
spelregels hielden die vooraf waren vastge-
steld. Het verslag van de ALV kunt u in deze 
Setzetsel lezen.

Zomerchallenge
In 2021 is de Zomerchallenge wederom een 
groot succes. Complimenten aan Robert Ber-
keley die met zijn enthousiasme de kar trekt 
ten aanzien van de Zomerchallenge. Hij weet 

als geen ander de zomerleden te enthousias-
meren en dat werpt zijn vruchten af. Op dit 
moment hebben we al 73 zomerleden mogen 
verwelkomen. Een gigantisch succes! Met dit 
aantal erbij zitten we op dit moment al op 
684 leden. Dit aantal was ruim 2 jaar geleden 
nog 515. 

Padelbanen
Het groeiend aantal leden is mede te danken 
aan de ‘nieuwe’ padelbanen. Menig tennis-
lid van KLTV is nu ook padelliefhebber en 
veel nieuwe leden komen bij ons spelen met 
name om padel te spelen. Dit brengt ook 
een keerzijde met zich mee. De banendruk is 
enorm en het kost veel moeite om een baan 
te reserveren op de geliefde tijdstippen.. We  
verzoeken u daarom nogmaals de volgende 
regels te blijven opvolgen:
• Het is slechts toegestaan om 1 keer te 

spelen per dagdeel (dus niet 2 keer in de 
avond tussen 18-23 uur)

• Introducees zijn op dit moment NIET toe-
gestaan. Potentiele leden die belangstel-
ling hebben voor padel kunnen zich bij de 
trainer melden voor een proefles.

• Probeer zoveel als mogelijk aaneenslui-
tend te reserveren op de padelbanen.

Ondertussen is een werkgroep bezig om de 
mogelijkheden te onderzoeken voor een 3e 
en/of 4e padelbaan. De komende maanden 
buigen zij zich over de kosten, de mogelijke 

Van de Voorzitter

Mark Sijthoff
Voorzitter KLTV
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subsidies en financieringsvormen die hierbij 
komen kijken. We verwachten in sept/okt 
2021 u verder concreet te kunnen informe-
ren ten aanzien van de uitkomsten. Mocht 
er op dat moment een besluit worden ge-
vraagd aan de leden dan zullen wij hiervoor 
een Bijzonder Ledenvergadering (BLV) bijeen 
roepen.

De Koning Aardbeien-
toernooi
Op dit moment is het De Koning aardbei-
en-toernooi in volle gang. En dat is fijn na de 
Corona-tijd, dat we een dergelijk toernooi 
weer kunnen spelen. Er wordt overdag en ’s 
avonds gespeeld in 16 poules. Iedereen suc-
ces en ik ben benieuwd wie er met de heerlij-
ke aardbeien vandoor gaat! 

Het van Vulpen Lobbie 
tennis- en padeltoernooi
Ik noemde het al in het begin, maar het tra-
ditionele Van Vulpen Lobbie tennis-en padel-
toernooi vindt dit jaar weer plaats in week 
30. Laten we hopen  dat we veel KLTV leden 
mogen verwelkomen gedurende die week. 
Schroom niet en schrijf u in via lobbietoer-
nooi.nl! Ook dit jaar een tennis- en padel-edi-
tie, de inschrijving sluit op 17 juli!

Met nog een paar weken te gaan tot de zo-
mervakantie, kan ik niet anders dan u een 
goede zomervakantie te wensen. Daarnaast 
wens ik u de komende tijd in elk geval 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
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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

Hier uw advertentie?

Neem contact op met onze
penningmeester.

penningmeester@kltv-krommenie.nl
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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!

Hier uw advertentie?

Neem contact op met onze
penningmeester.

penningmeester@kltv-krommenie.nl
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Wat een feest

We kunnen weer los. Op de tennisbaan, op 
het terras, een beetje in de kroeg en hele-
maal op Frank de Boer. Ik schrijf dit stukje 
trouwens in verband met die verfoeide dead-
line van het clubblad nog voor de wedstrijd 
tegen Oostenrijk - dus een echte analyse van 
mijn kant over de EK-campagne van Oranje is 
niet te verwachten. Een mening heb ik wel.

Ik wil om te beginnen eerst een lans breken 
voor de beste spreker van het duo De Boer 
en tegenwoordig bondscoach. Uitstraling 
heeft onze Frank natuurlijk niet, maar om 
hem daar nog vóór de eerste de beste 
serieuze EK-wedstrijd helemaal af te branden, 
dat gaat wel erg ver. Ja, gelukkig in zijn 
uitspraken c.q. gemompel is hij evenmin. En 
tellen  - behalve in zijn eigen voordeel – kan 
hij vooral als het om wedstrijdminuten gaat 
slecht.

Heb ik het nog niet eens gehad over 
spelsystemen. Er werd zelfs een vliegtuigje 
de lucht ingestuurd om onze Frank op andere 
gedachten te brengen na wat onbeduidende 
oefenpotjes waarin zijn systeem niet werkte. 
De Boer bleef echter bij zijn standpunt, wat 
duidt op karakter, en onze analytici op tv en 
social media prezen hem daarvoor na de 3-2 
zege op het bange Oekraïne de hemel in. 
Over waan van de dag gesproken.

Ik weet niet hoe de stemming in het land 
op het moment van het verschijnen van dit 
clubblad is, maar ik verafschuw het 5-3-2 
systeem van De Boer. Wellicht zijn we er 
poulewinnaar mee geworden, wat geloof 

ik ook niet handig was. Misschien bereiken 
we er de kwartfinale mee, misschien nog 
wel meer, maar ik vind het niets en het leidt 
uiteindelijk ook tot niets. Dat is mijn mening 
naar wie trouwens nauwelijks iemand 
luistert.

Ik waarschuw wel even. Al halen we de finale 
met dat systeem, ik ga niet door het stof. Dan 
weet u dat alvast. Ik loop trouwens ook nooit 
in een oranje shirt, hang geen vlaggetjes rond 
of in mijn huis, heb niets met die gekte, maar 
hoop ondanks alles wel stilletjes op mijn 
ongelijk dat het weer niets wordt. Ik vertik 
het echter om de na de eerste beste opleving 
in die Arena met alle winden mee te waaien 
zoals het merendeel van die overbetaalde 
voetbalanalisten op televisie.

Belangrijker dan al het voetbal vind ik – al 
zullen daar de meningen ook over zijn 
verdeeld - we kunnen weer tennissen met na 
afloop een Corona of wat anders. Ik kan weer 
op het terras zitten als ik dat zou willen. Op 
vakantie. En nog wat meer. De rust is over. 
Het begint gelukkig weer te bruisen op het 
park. Het werd ook wel eens tijd, we moeten 
vooruit. Het woord saai, uitgezonderd als het 
over de bondscoach gaat, willen we niet meer 
horen. 

Het traditionele aardbeientoernooi is er 
weer, de familiedag komt er aan, ook het 
Lobbie-toernooi (tennis en padel) staat in 
de planning. En in augustus/september nog 
eens de (jeugd)clubkampioenschappen. Wat 
een feest, wie had dat nu na die zouteloze 
oefenwedstrijden van het Nederlands elftal  
verwacht. Niemand toch. 

In 59 seconden
virusvirus

virus

virus
virus

Door Han Lieshout
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En nog eens aardbeien...

Aan de deur met aardbeien...

Al jaren is het aardbeientoernooi 

een jaarlijks terugkerend evenement. 

De formule komt uit de koker van 

Gerard Frederiks die het leerde ken-
nen via zijn werk. 

Bijgaand enkele foto’s van 1998 - 

2002 en het krantenartikel over het 

20-jarig bestaan van KLTV die mede 

met Aardbeien Toernooi werd 
gevierd.
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De jeugdwinnaars met aardbeien...

Aan tafel met aardbeien...
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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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Piet is de 71-jarige echtgenoot van Lyda. En 
daarnaast vader van Amber en Ilona en niet 
te vergeten opa van Marley en Jordan.

Je bent bij KLTV, waar kunnen wij jou dan 
vinden? Op de tennis of padelbaan? En 
waarom?

Je kunt mij vinden op de tennisbaan. Het 
tennisspel vind ik leuker dan padel.

Hoe lang speel je al tennis / Padel? En wat 
is voor jou de reden geweest om voor deze 
sport te kiezen?

Vanaf 1 januari 1984 speel ik al tennis bij 
KLTV. Na de voetbalsport was dit een goed 
alternatief voor mij.

Doe je nog iets anders naast tennis of Pa-
del binnen KLTV?

Iedere woensdag ben ik aan de slag met de 
OnderhoudsCommissie. Dan borstelen en 
vegen wij de zes tennisbanen bij KLTV.

Wat zijn jouw twee meest karakteristieke 
eigenschappen?

Pietje precies proberen te zijn met klussen en 
waar het kan hulpvaardig.

Waarvoor mogen we je absoluut niet wak-
ker maken?

Onder andere voor dit soort vragen 😀

Met welke bekende Nederlander zou jij 
wel een dagje willen ruilen en waarom?

Ik zou niet weten met wie. Ik hoef niet meer 
te werken dus waarom een dagje ruilen? Ik 
vermaak mij prima.

Piet?
Wie is

Even voorstellen
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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

Hier uw advertentie?

Neem contact op met onze
penningmeester.

penningmeester@kltv-krommenie.nl

- willemsschoonmaakdiensten.nl
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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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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

Hier uw advertentie?

Neem contact op met onze
penningmeester.

penningmeester@kltv-krommenie.nl
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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

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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‘Vooral liefdewerk oud papier’

De kantine is eindelijk weer open! Het was 
even volhouden, maar inmiddels kunnen ten-
nissers en padellers ’s ochtend na hun par-
tijtje weer een bakkie doen, of ’s avonds na 
afloop van een verhitte strijd even afkoelen 
met een corona’tje, rosé of colaatje. En er zijn 
mooie vooruitzichten…

Het lijkt alweer zo lang geleden. De legenda-
rische feestavonden tijdens het Lobbietoer-
nooi hartje zomer, met zijn allen op het terras 
staan en binnen dansen op de muziek van 
een bandje of dj. Maar ook de drukbezochte 
nieuwjaarsreceptie, de KLTV pubquiz in een 
stampvol clubhuis, spontane feesten die ont-
staan met tegenstanders na afloop van een 
competitiedag, klaverjasavonden en samen 
voetbal of tennis kijken op het scherm! Kort-
om, genieten van alle extra’s bij onze tennis-
club.

Zoals het er nu naar uitziet, kan het allemaal 
weer op gang komen en kan de kantinecom-
missie aan de bak… Alleen is de commissie 
momenteel een beetje onderbezet en zijn er 
wel wat extra handen nodig om de boel lek-
ker draaiende te houden.

Caitlin is alweer volle bak aan de slag om de 
kantinediensten allemaal te regelen en rond 
te krijgen. Maarten is druk met van alles, 
onder meer een statiegeldplan. ,,Het is vooral 

veel liefdewerk oud papier. Ik houd me ook 
bezig met de keuken in het algemeen. Voor 
de corona bijvoorbeeld nieuwe tosti-appara-
tuur, kwalitatief goede messenset en kartel-
messen.’’ 

Clubtrainer Auke zit ‘ondersteunend’ in de 
commissie, zoals hij dat zelf noemt: ,,Ik doe 
wat regelwerk, help mee als het nodig is. Zo-
als bij containers op het park die niet gebruikt 
werden, daar gaan nu de statiegeldflessen in. 
Verder evenementjes organiseren en zo…’’

Door Robert Berkeley

Al het leuks dat eraan zit te komen van dichtbij meemaken? 

Dat kan als lid van de kantinecommissie!



19

Ondertussen zijn Han en Rob, hoewel geen 
officiële leden van de commissie, op de 
achtergrond heel actief met de voorraad 
op peil brengen, inkoop en de boel op orde 
houden. Achter de schermen waren ze ook 
in lockdowntijd druk met van alles wat er 
moest gebeuren, een deel van de voorraad 
bijvoorbeeld tegen kostprijs verkopen om te 
voorkomen dat die over datum zou raken en 
weggegooid moest worden. Verder is Heidi, 
jarenlang hét gezicht van de KLTV-kantine, op 
de achtergrond nog altijd in de weer, neemt 
de onderhoudsploeg sommige taken voor zijn 

rekening en is er een groepje ‘dames’ dat al 
jaren de kantine schoonmaakt.

Best wel een aardige groep dus die in de weer 
is met de kantinezaken. Er zijn echter de laat-
ste jaren ook wat commissieleden gestopt. 
,,De reguliere zaken worden wel opgepakt’’, 
constateert voorzitter Mark Sijthoff. ,,Maar 
we zoeken voornamelijk nog mensen die zich 
kunnen richten op activiteiten organiseren en 
de afstemming met de andere commissies.’’

En juist die twee zaken lagen in coronatijd 
lang stil en worden – hopelijk – vanaf nu weer 
belangrijk. De eerste jeugdevenementen zijn 
alweer achter de rug, het Aardbeientoer-
nooi is bij het verschijnen van deze Setzet-
sels bezig en het Lobbietoernooi staat eind 
juli weer op het programma. Een volledige 
toernooiweek (vorig jaar was het slechts een 
weekend). In september en oktober de club-
kampioenschappen en de uitgestelde voor-
jaarscompetitie, een derde editie van de pub-
quiz die al klaarligt bij organisatoren Han en 
Bert en waar nog een datum voor geprikt zal 
moeten worden; genoeg leuke dingen voor de 
KLTV’ers om zich op te verheugen. 

Wil je er allemaal van dichtbij bij betrokken 
zijn: dat kan dus als nieuw lid van de kantine-
commissie! Meer info bij Mark Sijthoff.
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Activiteitenkalender 2021
Juni

Ingeplande activiteiten zijn enigszins onder voorbehoud van dan actueel geldende Covid-19 maatregelen

Juli

Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen
MA 21 TOERN COM 19:00 - 22:00 AARDBEIENTOERNOOI                          SENIOR               4

DI 22 TOERN COM 19:00 - 22:00 AARDBEIENTOERNOOI                          SENIOR               4

WO 23 TOERN COM 19:00 - 22:00 AARDBEIENTOERNOOI                          SENIOR               4

DO 24 TOERN COM 19:00 - 22:00 AARDBEIENTOERNOOI                          SENIOR               4

VR 25 TOERN COM 19:00 - 22:01 AARDBEIENTOERNOOI                          SENIOR               3

ZO 27 JC 09:00 - 14:00 VOORJAARSCOMPETITIE TENNIS         JEUGD 6

MA 28 TOERN COM 19:00 - 22:00 AARDBEIENTOERNOOI                         SENIOR               4
DI 29 TOERN COM 19:00 - 22:00 AARDBEIENTOERNOOI                            SENIOR               4
WO 30 TOERN COM 19:00 - 22:00 AARDBEIENTOERNOOI                             SENIOR               4

Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen
DO 1 TOERN COM 19:00 - 22:00 AARDBEIENTOERNOOI                          SENIOR               4

VR 2 TOERN COM 19:00 - 22:00 AARDBEIENTOERNOOI                          SENIOR               4

PRIJSUITREIKING AARDBEIENTOERNOOI

ZA 3 TOERN COM 10:00 - 17:00 FAMILIETOERNOOI 6

ZO 4 JC 09:00 - 14:00 VOORJAARSCOMPETITIE TENNIS       JEUGD 6

ZA 10 ZOMERVAKANTIE T/M 22 AUGUSTUS

ZO 11 JC 09:00 - 14:00 VOORJAARSCOMPETITIE TENNIS       JEUGD 6

ZA 24 LOBBIECOM 09:00 - 18:00 LOBBIETOERNOOI  (TENNIS + PADEL) 6 + 2

ZO 25 LOBBIECOM 09:00 - 20:01 LOBBIETOERNOOI  (TENNIS + PADEL) 6 + 2

MA 26 LOBBIECOM 18:00 - 23:00 LOBBIETOERNOOI  (TENNIS + PADEL) 6 + 2

DI 27 LOBBIECOM 18:00 - 23:00 LOBBIETOERNOOI  (TENNIS + PADEL) 6 + 2

WO 28 LOBBIECOM 18:00 - 23:00 LOBBIETOERNOOI  (TENNIS + PADEL) 6 + 2

DO 29 LOBBIECOM 18:00 - 23:00 LOBBIETOERNOOI  (TENNIS + PADEL) 6 + 2

VR 30 LOBBIECOM 18:00 - 23:00 LOBBIETOERNOOI  (TENNIS + PADEL) 6 + 2

ZA 31 LOBBIECOM 18:00 - 23:00 LOBBIETOERNOOI  (TENNIS + PADEL) 6 + 2
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Activiteitenkalender 2021
Augustus

September

Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen
ZO 1 LOBBIECOM 10:00 - 18:00 LOBBIETOERNOOI FINALES  TENNIS + PADEL  6 + 2

VR 13 JC START - 15:00 CLUBKAMP (?) 6

ZA 14 JC EINDE -  11:00 CLUBKAMP (?) 6

ZO 15 JC 10:00 - 15:00 CLUBKAMPIOENSCHAP JEUGD 6

MA 16 JC 10:00 - 15:00 CLUBKAMPIOENSCHAP JEUGD 6

DI 17 JC 10:00 - 15:00 CLUBKAMPIOENSCHAP JEUGD 6

WO 18 JC 10:00 - 15:00 CLUBKAMPIOENSCHAP JEUGD 6

DO 19 JC 10:00 - 15:00 CLUBKAMPIOENSCHAP JEUGD 6

VR 20 JC 10:00 - 20:00 CLUBKAMPIOENSCHAP JEUGD + BBQ 6

ZA 21 JC 10:00 - 15:00 CLUBKAMPIOENSCHAP JEUGD FINALES 6

PC 10:00 - 18:00 CLUBKAMPIOENSCHAP PADEL 2

ZO 22 PC 10:00 - 18:00 CLUBKAMPIOENSCHAP PADEL 2

MA 23 PC 18:00 - 22:00 CLUBKAMPIOENSCHAP PADEL 2

DI 24 PC 18:00 - 22:00 CLUBKAMPIOENSCHAP PADEL 2

WO 25 PC 18:00 - 22:00 CLUBKAMPIOENSCHAP PADEL 1

DO 26 PC 18:00 - 22:00 CLUBKAMPIOENSCHAP PADEL 1

VR 27 PC 18:00 - 22:00 CLUBKAMPIOENSCHAP PADEL 2

ZA 28 PC/TOERNOOI 10:00 - 18:00 CLUBKAMPIOENSCHAP PADEL + TENNIS 4 + 2

ZO 29 PC/TOERNOOI 10:00 - 18:00 CLUBKAMPIOENSCHAP PADEL + TENNIS 4 + 2

MA 30 PC/TOERNOOI 18:00 - 22:00 CLUBKAMPIOENSCHAP PADEL + TENNIS 4 + 2

DI 31 PC/TOERNOOI 18:00 - 22:00 CLUBKAMPIOENSCHAP PADEL + TENNIS 4 + 2

Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen

WO 1 PC/TOERNOOI 18:00 - 22:00 CLUBKAMPIOENSCHAP PADEL + TENNIS 4 + 1

DO 2 PC/TOERNOOI 18:00 - 22:00 CLUBKAMPIOENSCHAP PADEL + TENNIS 4 + 1

VR 3 PC/TOERNOOI 18:00 - 22:00 CLUBKAMPIOENSCHAP PADEL + TENNIS 4 + 2

ZA 4 PC/TOERNOOI 10:00 - 18:00 CLUBKAMPIOENSCHAP PADEL + TENNIS 4 + 2

ZO 5 PC/TOERNOOI 10:00 - 18:00 CLUBKAMPIOENSCHAP PADEL + TENNIS 4 + 2

FINALES CLUBKAMPIOENSCHAP PADEL

MA 6 TOERN COM 19:00 - 22:00 CLUBKAMPIOENSCHAP SENIOR TENNIS 4

DI 7 TOERN COM 19:00 - 22:00 CLUBKAMPIOENSCHAP SENIOR TENNIS 4

WO 8 TOERN COM 19:00 - 22:00 CLUBKAMPIOENSCHAP SENIOR TENNIS 4

DO 9 TOERN COM 19:00 - 22:00 CLUBKAMPIOENSCHAP SENIOR TENNIS 4

VR 10 TOERN COM 19:00 - 22:00 CLUBKAMPIOENSCHAP SENIOR TENNIS 4

ZA 11 TOERN COM 10:00 - 17:00 FINALES CLUBKAMPIOENSCHAP TENNIS 6

ZO 12 UITLOOP CK TENNIS BIJ SLECHT WEER

ZO 12 JC 09:00 14:00 NAJAARSCOMPETITIE TENNIS JEUGD 6

VR 17 TC/PC 18:00 - 23:00 NAJAARSCOMP TENNIS/PADEL SENIOR 4 + 2

ZA 18 TC/PC 09:00 - 20:00 NAJAARSCOMP TENNIS/PADEL SENIOR 6 + 2

ZO 19 TC/PC/JC 09:00 - 18:00 NAJAARSCOMP TENNIS/PADEL SENIOR/JEUGD 6 + 2

VR 24 TC/PC 18:00 - 23:00 NAJAARSCOMP TENNIS/PADEL SENIOR 4 + 2

ZA 25 TC/PC 09:00 - 20:00 NAJAARSCOMP TENNIS/PADEL SENIOR 6 + 2

ZO 26 TC/PC/JC 09:00 - 18:00 NAJAARSCOMP TENNIS/PADEL SENIOR/JEUGD 6 + 2
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Oktober

November

December

Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen
VR 1 TC/PC 18:00 - 23:00 NAJAARSCOMP TENNIS/PADEL SENIOR 4 + 2

ZA 2 TC/PC 09:00 - 20:00 NAJAARSCOMP TENNIS/PADEL SENIOR 6 + 2

ZO 3 TC/PC/JC 09:00 - 18:00 NAJAARSCOMP TENNIS/PADEL SENIOR/JEUGD 6 + 2

VR 8 TC/PC 18:00 - 23:00 NAJAARSCOMP TENNIS/PADEL SENIOR 4 + 2

ZA 9 TC/PC 09:00 - 20:00 NAJAARSCOMP TENNIS/PADEL SENIOR 6 + 2

ZO 10 TC/PC/JC 09:00 - 18:00 NAJAARSCOMP TENNIS/PADEL SENIOR/JEUGD 6 + 2

VR 15 TC/PC 18:00 - 23:00 NAJAARSCOMP TENNIS/PADEL SENIOR 4 + 2

ZA 16 TC/PC 09:00 - 20:00 NAJAARSCOMP TENNIS/PADEL SENIOR 6 + 2

ZO 17 TC/PC/JC 09:00 - 18:00 NAJAARSCOMP TENNIS/PADEL SENIOR/JEUGD 6 + 2

WO 20 JC 09:30 - 18:00 KRAS Toernooi ? 6

DO 21 JC 09:30 - 18:00 KRAS Toernooi ? 6

VR 22 TC/PC 18:00 - 23:00 NAJAARSCOMP TENNIS/PADEL SENIOR 4 + 2

ZA 23 TC/PC 09:00 - 20:00 NAJAARSCOMP TENNIS/PADEL SENIOR 6 + 2

ZO 24 TC/PC/JC 09:00 - 18:00 NAJAARSCOMP TENNIS/PADEL SENIOR/JEUGD 6 + 2

VR 29 JC 16:00 - 20:01 HALLOWEEN 5

TC/PC 18:00 - 23:00 NAJAARSCOMP TENNIS/PADEL SENIOR 4 + 2

ZA 30 TC/PC 09:00 - 20:00 NAJAARSCOMP TENNIS/PADEL SENIOR 6 + 2

ZO 31 TC/PC/JC 09:00 - 18:00 NAJAARSCOMP TENNIS/PADEL SENIOR/JEUGD 6 + 2

NOVEMBER 2021

Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen

WO 24 JC 14:00 - 17:00 PIETENTENNIS 6

VR 26 PADEL  18:00 RACKETAVOND 2

Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen

VR 24 PADEL  18:00 RACKETAVOND 2

ZA 25 KERSTVAKANTIE T/M 9 JANUARI 2022

1e KERSTDAG

ZO 26 2e KERSTDAG

VR 31 OUDEJAARSDAG

Activiteitenkalender 2021
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AARDBEIEN 
TOERNOOI
VETERANEN EN SENIOREN

WACHT NIET TE LANG 
MET INSCHRIJVEN!

K R O M M E N I E Ë R  L A W N  T E N N I S  V E R E N I G I N G

WANNEER?  21 JUNI TM 2 JULI 2021 

KOSTEN: € 6,- P.P.

OPGEVEN: DEPONEER HET INSCHRIJFFORMULIER IN   
 DE RODE BUS IN DE HAL VAN DE LOBBIE  
    OF EMAIL NAAR:  
      TOERNOOICOMMISSIE@KLTV-KROMMENIE.NL   
 VÓÓR 16 JUNI A.S.

VOOR WIE: ALLE SPEELSTERKTES EN OOK ZOMERLEDEN!! 

EXTRA INFO: VETERANEN SPELEN ALLEEN ‘S OCHTENDS   
 DOOR DE WEEK. 
 SENIOREN SPELEN ‘S AVONDS (VANAF 19:00H)  
 DOOR DE WEEK. 
 ALLE WEDSTRIJDEN GAAN OP TIJD (1 UUR) EN  
 ER WORDEN ALLEEN DUBBELS GESPEELD.

 PRIJSUITREIKING: VRIJDAG 2 JULI ROND    
 20:15H 
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Notulen
Algemene Ledenvergadering KLTV

17 mei 2021

Opening & Mededeling
• Voorzitter Mark Sijthoff heet iedereen van harte welkom en opent om 20.00 uur de digitale 

vergadering. Een bijzondere manier voor een Algemene Ledenvergadering (“ALV”) dit keer 
maar die past in de tijd van de COVID-19 (“Corona”) pandemie.

• De presentielijst, met de namen van leden die zich digitaal aanwezig waren bij de vergade-
ring, is vanwege AVG alleen gepubliceerd op de website van KLTV 

• Secretaris Arjan Meegdes stelt vast dat er 50 leden staan genoteerd op de presentielijst. 
Hiermee is niet het vereiste quorum gehaald om de vergadering door te laten gaan. De 
voorzitter sluit de vergadering – en heropend de vergadering opnieuw met dezelfde agen-
da.

• De presentatie van de ALV is terug te vinden op de website van KLTV en in de KNLTB 
ClubApp.  

Ingekomen stukken
•  Er zijn geen stukken binnengekomen bij de voorzitter ten behoeve van de vergadering.

Voorstellen ingediend door minimaal 5 leden
•  Er zijn door de voorzitter geen voorstellen ontvangen.

Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 4 september 2020
•  De notulen wordt goedgekeurd.

Commissieverslagen
•  Er zijn geen vragen over de inhoud van de verslagen van de verschillende commissies. De 

verslagen worden vastgesteld.

Financieel verslag verenigingsjaar 2020
Corona
Penningmeester Robert Melgerd opent met het wensen van sterkte aan alle leden die te 
maken heeft gehad met corona: persoonlijk, een familielid of bedrijfsmatig. Het is een rare en 
vervelende tijd voor ons allen.

Wateroverlast
Helaas heeft de vereniging in het begin van 2020 veel last gehad van wateroverlast. Maar 
vanaf maart 2020 had iedereen weer droge voeten door de aanleg van een extra drainage ter 
hoogte van de padelbanen en de nieuwe waterpomp die, mede door een significante bijdrage 
van de gemeente Zaanstad, is aangeschaft.
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Tennis en Padel tijdens corona
Helaas moesten in april 2020 de competitie toernooien worden uitgesteld en kon er minder 
getennist worden. In de zomer van 2020 is wel het Lobbieweekend en het sponsortoernooi 
georganiseerd.

Setzetsels en website
Zowel het clubblad als de website van de vereniging zijn in 2020 vernieuwd. Het is goed om te 
zien dat de redactie met volle enthousiasme ieder kwartaal deze Setzetsels in elkaar zet.

Financieel resultaat
Afgenomen opbrengsten en uitgaven veroorzaakt door beperking in kantine en activiteiten 
vanwege Corona maatregelen. 

Subsidie
Corona subsidies en Tegemoetkoming Vaste Lasten van ongeveer € 6.000,-

Ledenontwikkeling
Er is een stijgend ledenaantal sinds 2018. De vergrijzing (ultimo 2020 48% ouder dan 50 jaar, 
terwijl dit ultimo 2019 52% was) neemt sinds enkele jaren af door toenemend aantal jeugd 
(<18jr) en medior (20-30jr) leden. Het aantal leden in kritische groepen is toegenomen. Dit zijn 
zeer positieve ontwikkelingen binnen KLTV.

Opmerking Cees Meijn:
Heeft een moment stilte gemist bij de opening ter nagedachte aan overleden leden.

Vraag Cees Meijn:
Waarom is er geen splitsing tussen Tennis en Padel zodat je de ontwikkeling kan zien onder beide 
sporten?

Antwoord Bestuur: 
Deze splitsing kan de vereniging nu nog niet maken, omdat de vereniging geen aparte lidmaat-
schappen heeft. 

Contributievormen 2021
Flexibele lidmaatschappen op maat (EUR 5 verhoging ten opzicht van 2020). Sinds 1 januari 
2021 is er een nieuwe contributievorm, te weten: medior lidmaatschap. Dit is een soort ver-
lenging van het junior lidmaatschap in de leeftijd van 17 - 23 jaar. In deze groep zitten op dit 
moment 31 leden. Deze medior-leden dienen ook kantinedienst te draaien.

Opbrengsten
De stijgende contributies komt door het stijgende ledenaantal. Overige opbrengsten zijn signi-
ficant lager vanwege de beperkingen van de Corona maatregelen.

Sponsoren en adverteerders
De vereniging is op zoek sponsors voor borden langs de baan en advertenties in Setzetsels. 
Bent u geïnteresseerd of kent u een organisatie die hier interesse in heeft, kunt u contact op-
nemen met de Penningmeester.
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Uitgaven
De kosten in 2020 zijn uitgekomen op een lager niveau van 2019 door minder kantine inkopen 
en minder activiteiten vanwege beperkingen van de Corona maatregelen. De Redactiecom-
missie heeft geïnvesteerd in nieuwe opmaak Setzetsels en website.
Investeringen 2020

Er is in 2020 geïnvesteerd in een borstelmachine, drainage en een waterpomp met subsidie 
van gemeente Zaanstad.

Verslag kascommissie en decharge bestuur
De kascommissie van de vereniging bestaande uit Cees Meijn (voorzitter) en Roy Hartsuiker 
(lid), heeft op 22 maart 2021 het financieel verslag, de administratie en de bescheiden over 
het verenigingsjaar 2020 van de vereniging bij (digitale) aanwezigheid van de penningmeester 
Robert Melgerd en de financieel adviseur van de vereniging, Frans van Rooij, gecontroleerd.
De conclusie van deze controle is dat de penningmeester de financiële activiteiten van de 
vereniging juist en volledig heeft beheerd en geadministreerd. Het financieel verslag over het 
verenigingsjaar 2020 geeft volgens de kascommissie een getrouw beeld over de financiële 
positie van de vereniging. 

Het verenigingsjaar 2020 is afgesloten met een negatief netto resultaat van € 5.537,-. Het net-
toresultaat zal ten laste worden gebracht van het verenigingskapitaal.

De kascommissie vraagt de Algemene Leden Vergadering van de vereniging om het financieel 
verslag over verenigingsjaar 2020 vast te stellen en om decharge te verlenen aan het bestuur 
van de vereniging voor hun werkzaamheden over afgelopen verenigingsjaar.  

Decharge
De leden geven digitaal hun applaus en de ALV stemt in met decharge van het bestuur over 
het verenigingsjaar 2020.

Benoeming kascommissie en reserve lid
Cees Meijn en Roy Hartsuiker verlaten de kascommissie. Lid worden Ron Kruithof en Marcel 
Haarhuis.

Begroting 2021
Door alle maatregelen in verband met de Corona pandemie heeft het bestuur besloten de 
begroting voor 2021 te schrappen. Het is niet mogelijk om een reëel inschatting te maken van 
de inkomsten en uitgaven voor het verenigingsjaar 2021.

Het bestuur heeft als doel continuïteit te waarborgen van de vereniging en financieel gezond 
te blijven. Er zijn op dit moment voldoende financiële middelen en de vereniging kan de inves-
teringen en verplichtingen blijven nakomen. Als de vereniging weer activiteiten (toernooien, 
competities, het openen van de kantine) mag organiseren, zullen de verschillende commissies 
dit ook direct doen.  

Indien er zaken zijn waarbij volgens de statuten goedkeuring of een besluit van de leden is 
vereist, zal het bestuur conform de richtlijnen van deze statuten een Buitengewone Ledenver-
gadering organiseren. 
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Vraag Rien Stor
Vindt het opmerkelijk dat er geen begroting is opgesteld voor 2021 ook al is de situatie onzeker.

Opmerking Frans van Rooij  
Je kunt een begroting maken, maar dan lijkt het om een schijnbegroting doordat je niet precies 
weet wat de voorzetting wordt. De lijn is proberen om ervoor te zorgen dat KLTV financieel rond 
kan komen, geen tekorten. Dit gaat lukken omdat wij een behoorlijke opbrengsten hebben binnen 
de vereniging. Als je zegt dat wij de aankomende 7 maanden zo zuinig mogelijk te werk gaan, is dit 
voldoende voor de leden.

Opmerking Ron Kruithof  
Een begroting maken is onzinnig. Je weet niet wat er gebeurt, het ministerie kan zomaar beslissen 
dat zaken weer dicht moeten.

Vraag Mark Smit
Heeft het bestuur nagedacht over verdere investeringen, zoals de bouw van twee extra padelbanen?

Antwoord Bestuur
Punt over extra padelbanen volgt later.

Bestuursverkiezing
Er zijn twee bestuurstermijnen die aflopen, dit gaat om
• Voorzitter    Mark Sijthoff
• Hoofd Algemene Zaken Eric van Kuik

Stemming
De ALV gaat akkoord met de verlenging van de bestuurstermijnen (2021-2024) voor Mark 
Sijthoff en Eric van Kuik

Verlenging termijn adviseurs
Frans van Rooij en Gerard Schavemaker blijven het komende verenigingsjaar het bestuur on-
dersteunen. 

Opmerking Rien Stor
Dit staat niet zo in de statuten. Het bestuur wordt als bestuur gekozen met de rollen daarbij be-
schreven. Rien wilde alleen een opmerking plaatsen, maar is er zeker niet tegen.    
 
Opmerking Frans van Rooij  
Iedere vereniging heeft oude statuten. Hierin staat dat alleen een voorzitter gekozen wordt, er staan 
geen namen bij alleen dat je penningmeester en secretaris nodig hebt. Ga niet naar de notaris om 
dit vast te laten leggen.

KLTV Bokaal, lid van verdienste/ere lid
Vanwege de Corona pandemie is het afgelopen verenigingsjaar anders geweest dan anders. 
Het bestuur heeft besloten om de KLTV bokaal dit jaar niet uit te reiken en geen benoemingen 
te doen voor leden van verdienste of ereleden . De OnderhoudsCommissie is heeft haar werk 
sinds intrede van de corona maatregelen continue voortgezet om het park en de kantine te 
onderhouden, wat super was en waar het bestuur zeer blij mee is. 
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Jubilarissen (25, 40, 50 jaar lidmaatschap)
In verband met de AVG wordt verwezen naar overzicht op de gepubliceerde notulen op de 
website van KLTV

Bestuursplannen
 1. Onderzoek naar gebruik mini-banen
Een werkgroep gaat onderzoek doen naar het gebruik en de toekomst van de mini-banen. 
Onder voorzitterschap van Frans van Rooij zal er een groep wordt geformeerd die op korte 
termijn onderzoek gaat doen over het gebruik van de minibanen. De resultaten worden bin-
nen afzienbare tijd gepresenteerd aan het bestuur. 

 2. Onderzoek naar haalbaarheid additionele padelbanen
Het leden aantal is toegenomen en ook het gebruik van de Padelbanen. Ook wordt er meer 
getraind. Daarom is er een extra trainer aangesteld om aan deze vraag te kunnen voldoen. Er 
zijn ook veel teams ingeschreven voor de competities. 
Gezien de huidige baanbezetting en de populariteit van padel gaat een werkgroep onderzoek 
doen naar de verder ontwikkeling van padel bij de vereniging. Hierbij zullen verschillende 
opties worden onderzocht, voor- en nadelen worden afgewogen, en de haalbaarheid worden 
getoetst en binnen afzienbare tijd worden gepresenteerd aan het bestuur. 
Opties kunnen zijn:

Optie 1: we doen niets
Optie 2: we realiseren 1-2 padelbanen extra ten koste van tennisbaan
Optie 3: we realiseren 1-2 banen extra ten koste van de minibanen
Optie 4: we realiseren 1-2 banen extra ergens anders op/buiten het park daar waar mogelijk.

Vraag van bestuur 
Wie wil deelnemen aan deze werkgroepen, meldt u zich dan bij Mark Sijthoff.

Vraag Job Smit 
De druk op de banen – en de tijdsdruk om met een antwoord te komen richting de leden geeft 
aan dat er niet veel tijd is om een beslissing te nemen. Op dit moment zijn wij de enige club in de 
Zaanstreek met padelbanen daarom is haast geboden om nieuwe leden aan te trekken. Te veel 
leden kunnen nu niet trainen of vrijspelen waardoor zij weg kunnen gaan. Welk tijdspad hanteren 
jullie?. 

Vraag Robert Berkeley 
Hoe snel kan het gerealiseerd worden. Zijn er ook plannen om financiën binnen te halen?

Antwoord Bestuur 
Hier wordt zeker naar gekeken – alle subsidiepotjes worden aangesproken – voorbeeld club van 100, 
uitbreiding obligatielening, overheidssubsidies

Opmerking Frans van Rooij
Het onderzoek naar de minibanen wordt voor de zomervakantie afgerond.

Vraag Frieda Lubberdink
Wat zijn de kosten voor de aanleg van twee nieuwe padelbanen?



29

Antwoord Bestuur
De kosten komen neer op ongeveer € 150.000 na aftrek van Subsidie Bouw en Onderhoud Sportac-
commodaties  (afhankelijk van de locatie)

Vraag Bart Walburg
Is er bekend hoeveel teams er in de ladder zitten?

Antwoord Bestuur
68 koppels op dit moment

Opmerking Frieda Lubberdink
Wellicht een bijdrage vragen voor de laddercompetitie

Vraag Bram en Wim Bouwen
Hoe reëel is het om een deel van de volkstuinen te gebruiken?

Antwoord Bestuur 
Deze vraag zal worden gesteld. Na de ALV is bekend geworden dan hier geen mogelijkheden zijn. 

Vacatures
Binnen KLTV staan de volgende vacatures open:
§ Secretaris
§ Hoofd Facilitaire Zaken
§ Leden van commissies

Meldt u aan als u interesse heeft in een functie binnen onze mooie vereniging. Zeker gezien 
de groei van de vereniging hebben wij vrijwilligers nodig om activiteiten te kunnen blijven 
organiseren. Alle hulp is van harte welkom. 

Rondvraag en sluiting

Vraag Ron Kruithof 
Is er bekend dat de Wet TBR bestaat?

Antwoord Bestuur
Er zijn gesprekken geweest met de KNLTB en deze nieuwe wet is toegelicht. Het bestuur moeten 
zorgen dat er op een verantwoorde manier zaken vast gelegd worden en hier goed mee om wordt 
gegaan. De bond en de wetgever hebben gezegd om niet direct een wijziging in de statuten aan te 
brengen. Vanuit de KNLTB krijg het bestuur nog instructies hoe dit te wijzigen. Bij de volgende wijzi-
ging van de statuten zal dit meegenomen worden. Dit zal binnen nu en 5 jaar gedaan worden.

Mark Smit  
Complimenten voor het bestuur.

Sluiting ALV
De voorzitter geeft iedereen een compliment die heeft deelgenomen aan deze digitale ALV. 
Vervolgens wordt de vergadering gesloten en loggen de aanwezigen uit.
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Van de
Penningmeester

Via dit bericht breng ik u op de hoogte 
over een aantal zaken over het afgelopen 
verenigingsjaar en een aantal zaken voor 
het komende jaar.

ALV 2021
Op maandagavond 17 mei 2021 heeft de Al-
gemene Ledenvergadering digitaal plaatsge-
vonden. In verband met de geldende Corona 
maatregelen, heeft het Bestuur gekozen voor 
een digitale vergadering via Microsoft Teams. 
Voor mij persoonlijk, maar wellicht ook voor 
veel andere leden, inmiddels geen onbeken-
de tool meer, omdat ik voor mijn werk dag-
in-dag-uit vergaderingen heb via Microsoft 
Teams vanachter mijn bureau op de zolderka-
mer. Dank aan alle aanwezigen.

Tijdens de vergadering heb ik het financieel 
verslag over het verenigingsjaar 2020 toege-
licht. Zoals al eerder bericht, is het vereni-
gingsjaar 2020 flink getroffen door de effec-
ten van de Corona pandemie en bijkomende 
maatregelen van het kabinet. De maatrege-
len tegen verspreiding van het Corona virus 
hebben de activiteiten van de vereniging in 
2020 behoorlijk stilgelegd en dit had natuur-
lijk zijn effect op de opbrengsten en uitgaven. 
Opbrengsten kon de vereniging compenseren 
door gebruik te maken van een aantal Corona 
subsidies.  Het volledige financieel verslag en 
de presentatie zijn te vinden op de website 
van KLTV. In deze Setzetsels zijn de notulen 
van de vergadering te lezen. Als u nog vragen 
heeft, hoor ik deze graag.

Bestuur op anderhalve-meter tijdens de digitale ALV van 17 mei 2021
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Ik dank Cees Meijn en Roy Hartsuiker voor 
hun werk in de kascommissie en het verzoek 
van de kascommissie aan de ALV om dechar-
ge aan het bestuur te verlenen. De ALV heeft 
via de digitale weg ook decharge verleend 
aan het bestuur.

(meerjaren) begroting
Tevens heb ik tijdens de ALV aangegeven dat 
door de onzekerheid die de Corona maatre-
gelen met zich meebrengt, het nog niet mo-
gelijk is gebleken om een degelijke begroting 
voor het verenigingsjaar 2021 af te geven 
waar de commissies mee aan de slag kunnen. 
Per heden is er inmiddels meer duidelijkheid 
en zal het bestuur zich binnen afzienbare tijd 
buigen over een begroting voor het vereni-
gingsjaar 2022 en verder. Zoals Mark heeft 
aangegeven staat het aantal leden en zomer 
leden en bijhorende contributieopbrengsten 
er goed voor en heeft de vereniging voldoen-
de middelen om aan haar finan-
ciële verplichtingen te voldoen, 
zoals de tweede aflossing van de 
obligatielening op 30 juni 2021.
Onderdeel van een meerjarenbe-
groting zal het advies van de twee 
werkgroepen zijn die tijdens de 
ALV zijn aangekondigd. Een werk-
groep onderzoekt de benutting 
en de toekomst van de mini-ba-
nen en afslagmuur en de andere 
werkgroep onderzoekt de moge-
lijkheid naar uitbreiding van pa-
delbanen. Het bestuur heeft tot 
doel om na de zomer het advies 
van de werkgroepen aan de leden 
voor te leggen, al dan niet in een 
Buitengewone Ledenvergadering.

Eind 2021 eindigt de drie-jarige overeenkomst 
die met de kledingsponsors van de jeugd en 
hoofdsponsor Bert van Vulpen is afgesloten. 
Het bestuur zal na de zomer met de sponso-
ren om tafel gaan om de afgelopen drie jaar 
te evalueren en mogelijkheid tot verlenging te 
bespreken.

Zoals u wellicht heeft geconstateerd in deze 
Setzetsels zijn er nog een aantal advertentie 
plekken beschikbaar. Mocht u of uw bedrijf 
zich willen verbinden aan KLTV en een spon-
sorpakket willen afnemen, stuur dan aub een 
mailtje aan penningmeester@kltv-kromme-
nie.nl . Ik neem dan spoedig contact met u op 
om de mogelijkheden door te nemen.

Afscheid
Via deze weg wil ik u mededelen, dat ik op 17 
mei 2021 aan Mark, Eric en Arjan heb aange-
ven dat ik na afloop van mijn tweede termijn 
(maart 2022) afscheid zal nemen als penning-
meester van de vereniging en niet herkies-
baar zal zijn. Ik zal het financieel verslag over 
2021 samenstellen, de kascommissie orga-
niseren en het financieel verslag over 2021 
toelichten tijdens de ALV in 2022 om daarna 
het stokje over te dragen. 

Na tien jaar (2008-2017) commissielid van het 
Lobbietoernooi, commissie lid van de werk-
groep “KLTV loves vrijwilligers” (2011), twee 
jaar financiële en bestuursondersteuning van 
mijn voorganger Frans van Rooij (2015-2016), 
en zes jaar penningmeester (2016-2022), is de 
tijd gekomen voor andere bezigheden. Ik heb 
heel veel plezier beleefd aan al deze activitei-
ten (paar foto’s voor de verbeelding 😉) voor 

Werkgroep “KLTV loves vrijwilligers” belt leden van KLTV 
samen met wethouder Jeroen Olthof in 2011
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de vereniging en heb mij met veel enthousias-
me ingezet voor de vereniging. Ik wil bij deze 
alvast Frans van Rooij bedanken voor zijn 
ondersteuning aan de financiële besturing 
van de vereniging en zijn raad en advies op 
persoonlijk en bestuurlijk vlak.

Er zijn hoogte en diepte punten, maar twee 
hoogte punten springen er ver boven uit, die 
ik graag nog even in herinnering roep, wat 
dit artikel meteen een soort van zwanen-
zang maakt. Dit zijn de gebeurtenissen op 29 
maart en 28 september 2019.

29 maart 2019 in de ochtend hebben Mark, 
Eric en ik ons verhaal inzake de investering bij 
de padelbanen gepresenteerd bij het Schip-
holfonds op Schiphol, en bij terugkomst in 
Krommenie is Mark direct gebeld door de 
secretaris van het Schipholfonds, dat we de 
pitch hadden gewonnen. Om vervolgens ook 
een brief van het Honig-Laanfonds in de brie-
venbus te vinden dat ook zij een donatie aan 
KLTV wilden verstrekken. Naast de aanvragen 
voor de Subsidie Bouw en Onderhoud Spor-
taccommodaties (“SBOS”), was inmiddels ook 
de obligatielening volledig ingeschreven. Via 
deze weg een woord van dank aan de obliga-
tiehouders voor het vertrouwen in  de plan-
nen van het bestuur. Dezelfde middag heeft 
TennisDirect de tenniskleding van zowel de 

jeugd (met dank aan Jezz, 
Valverde en Steboma en 
Carlo van TennisDirect) als 
senioren (met dank aan 
Bert van Vulpen) geleverd. 
En ’s avonds heeft het Be-
stuur tijdens de zeer goed 
bezochte ALV deze teams 
gepresenteerd en al dit 
prachtige nieuws aan de 
ALV kunnen presenteren, 
en stond niets de renova-
tie van het park meer in 
de weg.
 
Na een hele drukke zomer 
op het park die ook nog 

de nodige uitdagingen met zich meebracht (u 
herinnert zich misschien nog wel de mooie 
zandberg die maanden op “baan 7” heeft ge-
legen, 200ton lava die als konijn uit een hoge 
hoed kwam en de vertraging in de aanleg van 
het hekwerk), is de renovatie gereedgeko-
men, en heeft het bestuur op 28 september 
een Open Dag georganiseerd. De organisatie 

Lobbiecommissie 2012

Op 29 maart 2019 introduceert KLTV Bert van 
Vulpen als hoofdsponsor voor 2019-2021
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van deze dag heeft de nodige grijze haren 
opgeleverd, maar het resultaat mocht er zijn 
met de cheque uitreiking van het Schipholf-
onds, de speech van wethouder Gerard Sle-
gers, en de opening van de padelbanen. De 
dag is begonnen met een partij tennis tegen 
Cees (ik heb geen actieve herinnering meer 
van de uitslag 😉) en is afgesloten met een 
heerlijke BBQ (dank aan Arjan en Jan-Henk 
voor jullie grill-skills) en feestavond met DJ 
Swim. Twee dagen om nooit-nooit-nooit meer 
te vergeten.
 
In de afgelopen jaren heeft de vereniging de 
nodige verandering en ontwikkeling doorge-
maakt, met onder andere de aanleg van de 
mini-banen, het opfrissen van de kantine met 
nieuwe kleuren en meubels, de aanleg van 
LED tennisbaan verlichting, de renovatie van 

het park, de aanleg van twee padelbanen en 
steun van loyale sponsoren. Al deze zaken 
hebben naar mijn mening bijgedragen aan de 
door Mark genoemde positieve ledenontwik-
keling. Ik heb er alle vertrouwen in dat Mark 
en Eric deze ontwikkeling de komende jaren 
zullen voortzetten. Ik wens Mark en Eric alle 
succes toe.

Mocht u hier enthousiast van raken, en geïn-
teresseerd zijn in de rol van penningmeester 
bij KLTV, stuur dan een e-mail naar penning-
meester@kltv-krommenie.nl en vertel ik u er 
graag alles over.

Ik wens u een fijne zomer, en alvast veel suc-
ces bij de toernooien en competitie.

Uw penningmeester, Robert Melgerd

Schipholfonds voorzitter Heleen Kuijten reikt de cheque uit tijdens de Open Dag op 
28 september 2019
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Van de Lobbiecommissie
Van Vulpen Lobbietoernooi 2021: Summervibes

Heb jij dat ook? Dat zomerse gevoel… lekker 
weer, terrassen langer open, lekker tennissen 
en padellen, een drankje na afloop en we 
kunnen langzamerhand weer aan vakantie en 
sportevenementen denken. Het is een volle 
sportzomer met het EK voetbal, Wimbledon, 
de Tour de France, en de Olympische Spelen! 
Maar hét sportevenement van de zomer van 
2021 wordt het Van Vulpen Lobbietoernooi 
2021 bij KLTV. Het toernooi wordt traditioneel 
georganiseerd in week 30, 24 juli tot en met 1 
augustus 2021. 

Maak jij er ook een sportieve vakantie in ei-
gen land van? Schrijf je dan nu in! Doe dit dan 
wel voor 17 juli 2021. Je hebt nog even de tijd 
om een maatje te vinden, maar wacht natuur-
lijk niet te lang. 

Oh ja, en we spelen op tijd dit jaar, dus je 
hoeft niet bang te zijn voor uitloop of dat je 
pas rond middernacht de baan op gaat. En 
natuurlijk houden we ons aan de richtlijnen 
van de KNLTB en het RIVM.

Inschrijven via www.lobbietoernooi.nl of 
www.toernooi.nl (en zoek op Van Vulpen Lob-
bie Tennis en Padeltoernooi). En op de web-
site van de KNLTB vind je de richtlijnen over 
“verantwoord sporten”. 

Tot snel, tot Lobbie…

Een sportieve groet,
De Lobbiecommissie
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vormgeving en
ontwikkeling van

drukwerk en
websites

info@designchap.nl | www.designchap.nl

06 4136 6742�

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

 

racquet
�   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.
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racquetJeugdnieuws

Voorjaarscompetitie 2021
Vanwege de versoepelingen van het kabinet is de Voorjaarscompetitie in verkorte vorm toch 
nog van start gegaan op 13 juni jl. Onze 11 jeugdteams spelen op zondag 13, 20, 27 juni en 3 
en 11 juli dus weer wedstrijdjes tegen teams van andere verenigingen, hoe leuk is dat!

Onze toppers in Oranje speelden in hun 1e competitiewedstrijd in Heiloo op gravel
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Najaarscompetitie
Op 15 juni jl. was alweer de deadline bij de KNLTB voor het inschrijven van de 
Najaarscompetitie. Op 12 september a.s. gaan we van start met wederom 11 
teams.

racquet

Junioren Masters
Op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 april jl. vond dit enkeltoernooi voor de Junioren (Geel 
11-17) plaats! 23 enthousiaste deelnemers namen deel. Vanwege Corona weinig verhinderin-
gen, dus dat was fijn voor de planning😉 Dit weekend toernooi is goed bevallen. We kregen 
veel leuke reacties van ouders en kinderen! 

De FINALES van de KLTV JUNIOREN MASTERS zijn gespeeld! 

 JE 14-17 
1. Melle Hoeve
2. Nout Vink

ME 14-17 
1. Zara Nordemann
2. Femke de Boer

JE 11-14 
1. Ties Teensma
2. Kjell Uitenbroek

ME 11-14
1. Evi Vonck
2. Lucia Sintiago

Van harte gefeliciteerd 
allemaal 🎉
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Onze trainster Merel had vanuit haar 
sportopleiding de opdracht gekregen een 
evenement te organiseren. Wij vinden dat ze 
glansrijk is geslaagd hiervoor! Even leek het 
erop dat een felle regen -en onweersbui roet 
in het eten ging gooien, maar al snel kon-
den we de baan op en brak de zon door. Op 
deze zondag in mei werd er door de catego-

rie Rood/Oranje hard gestreden met tennis, 
padel en tafeltennis om de 1e plaats. Het ging 
tussen de Krokodillen en de Haaien. Met 6 
punten verschil ging de winst uiteindelijk naar 
de Krokodillen! Merel had voor alle Haaien en 
Krokodillen ook nog een medaille en een ijsje 
geregeld, dus de dag kon niet meer stuk! 

De strijd tussen de 

KROKODILLEN en 

de HAAIEN
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Vriendjesmaand
In de week van 17 t/m 21 mei mochten alle 
jeugdleden een vriendje/vriendinnetje mee-
nemen naar de tennisles. 22 nieuwe kinderen 
hebben meegetraind. En nu maar hopen dat zij 
allen enthousiast zijn geworden en misschien 
wel lid willen worden. Dat zou natuurlijk hele-
maal leuk zijn!

 Een initiatief dat is opgezet vanuit de KNLTB in 
samenwerking met alle Zaanse tennisverenigin-
gen. Tennis leeft echt in Zaanstad! De afgelopen 
weken hebben meer dan duizend kinderen 
van 15 verschillende Zaanse basisscholen in de 
gymzaal of op echte tennisbanen enthousiast 
meegedaan aan het programma Schooltennis. 
Mooi dat we dit samen voor elkaar hebben ge-
kregen in deze bijzondere tijd! 

Onze tennisleraren zijn in juni actief geweest 
met het promoten van de tennissport op o.a. 
basisschool De Komeet en De Delta. Hier heb-
ben zij een gastles tijdens de gymles mogen 
geven.  
Hieruit voortvloeiend hopen we dat kinderen 
uit groep 3 t/m 8 het zó leuk vonden dat ze zich 
hebben opgegeven voor de twee gratis proef-
lessen bij onze vereniging op zaterdag 19 en 26 
juni. Wij zien nu al dat hier zeker animo voor is. 
Hoe dit verder is verlopen zullen wij in de vol-
gende Setzetsels laten weten! 

SCHOOLTENNIS twee gratis
tennislessen voor de jeugd!
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Aangezien de kantine van KLTV sinds eind 
september 2020 “op slot” is, 
sponsort CoffeeClick ons 55 kilo verse Italiaanse 
Roma Classico koffiebonen 
om te verkopen.

De koffiebonen worden per zak van één kilo 
voor € 15,- aangeboden aan de leden van KLTV. 
De koffiebonen kunnen worden afgehaald bij de 
penningmeester of op verzoek bij u thuis worden 
bezorgd.

Als u interesse heeft dan kunt u een e-mail sturen 
naar de penningmeester:
penningmeester@kltv-krommenie.nl.

Op deze manier hopen we toch nog inkomsten 
voor de kantine te generen.

We horen graag van u.
Het Bestuur van KLTV

Did you have your “Click” today?

Jeugd Clubkampioenschappen 
2021 (JCK)
In de laatste week van de zomervakantie (15 – 21 augustus) kunnen onze jeugdleden in alle 
categorieën weer tegen elkaar strijden om clubkampioen te worden van KLTV. Maar naast 
alle wedstrijden hebben we ook diverse leuke activiteiten op het programma staan, zoals de 
BINGO, het SPORTSPEKTAKEL en de BBQ. Net als voorgaande jaren belooft het Sportspekta-
kel onder leiding van Talsma Sports weer een spetterende dag te gaan worden met suppen, 
bubble voetbal, lasergamen, boogschieten etc. En naast dit alles organiseren wij in het week-
end voorafgaand aan de JCK, 13 en 14 aug., het KLTV CLUBKAMP (mits voldoende deelname). 
Dus heb je altijd al een nachtje in een tentje op de tennisbaan met je tennisvrienden willen 
slapen dan is dit je kans! Meer informatie over de Clubkampioenschappen, de activiteiten en 
het Clubkamp volgt per mail. 
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TIJD VOOR EEN 
FRISSE WIND
IN JE CARRIÈRE?

WERKENBIJSTEBOMA.NL STEBOMA.NL

€ 10,-

€10 KORTING BIJ BESTEDING €50 GELDIG T/M 30 APRIL
NIET TE COMBINEREN MET ANDERE ACTIES

GEBRUIK ACTIECODE:

KORTINGSACTIE 

MRT10
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