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Je huis
verkopen
én je club
steunen?

Sla nu je slag!
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

075-6472050
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Van de Voorzitter
Zomercompetitie

De zomercompetitie padel is inmiddels afgelopen. Nog 1 weekend te gaan en dan kunnen
we de balans opmaken wie er kampioen is
geworden. Ons eerste team op zondag speelt
Hoofdklasse en draait lekker mee in de top
van de poule. Verder is het gezellig druk op
de tennis- en padelbanen, want er doen veel
teams mee met de verschillende competities.

Sponsor van De Koning Aardbei
toernooi: Jeroen Koning
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De Koning Aardbeientoernooi senioren
Inmiddels is het de Koning Aarbeientoernooi
(tennis) gespeeld. Overdag werd er door de
oudere senioren gespeeld om de felbegeerde bak met aardbeien en in de avond waren
dat de wat jongere senioren. Onder begeleiding van Wim Boon en Lotus Carels werden
de wedstrijden gepland met de hulp van het
team Wendy van der Laan. De prijsuitreiking
heeft inmiddels plaatsgevonden in de aanwezigheid van de sponsor van het toernooi:
Jeroen Koning. Het was weer als vanouds
gezellig!

Padelbanen

De nieuwe padelbanen zijn begin mei opgeleverd door Padelbouw. We zijn dus in capaciteit verdubbeld en we zien dat de banen
volop in gebruik zijn. Het bestuur heeft inmiddels veel complimenten mogen ontvangen
van leden, sponsors en bezoekers. Het ligt
er dan ook prachtig bij en ik ben ook erg blij
met de snelle aanleg door Padelbouw. Complimenten aan hen, Robert Melgerd, Gerard
Schavemaker, George Kramer en de OC voor
de goede en snelle samenwerking.

Zomerchallenge

De afgelopen jaren doet KLTV mee aan de
Zomerchallenge. Deze is door de KNLTB in
het leven geroepen om in de zomerperiode
extra leden te kunnen werven. Als vereniging
betaal je voor deze leden geen KNLTB-afdracht en de leden hoeven geen kantinediensten te draaien. De afgelopen jaren was het al
een succes maar dit jaar worden alle records
gebroken. Binnen 3 weken tijd hadden we
118!! aanmeldingen voor het zomerlidmaatschap en heeft het bestuur besloten hier een
ledenstop op te zetten. Robert Berkeley doet
het warm welkom aan deze leden, misschien
was het iets te warm!:-). Het is in ieder geval
fantastisch om te zien dat vele nieuwe leden
KLTV weten te vinden voor tennis en padel!

Extra boekingsregels

Door de populariteit van padel en de extra
zomerleden die we erbij hebben gekregen,
zagen we dat reserveren op ‘prime time’
erg lastig bleek. Hiervoor zijn er extra boekingsregels ingesteld voor padel die tot de
zomervakantie gelden. Op de zogenaamde
‘spitsuren’ kan er voor padel ook alleen met 4
spelers geboekt worden. Inmiddels vindt een
evaluatie plaats van de nieuwe boekingsregels en zullen we waarschijnlijk kleine aanpassingen hierin doen. We vragen iedereen in elk
geval voor begrip!

Winnaars Aarbeientoernooi met
sponsor en lotus/Wim Boon als
organisatoren
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Het vernielde glaspaneel
van de padelbaan
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Vandalisme

Helaas heeft zich enkele weken geleden
een incident voorgedaan op padelbaan 2.
Hierbij is een glaspaneel gesneuveld van de
padelbaan, maar gelukkig zijn er geen leden
gewond geraakt. Het heeft er alle schijn van
dat door vandalisme een steen het ruit heeft
geraakt. Op dit moment wordt uitgezocht
hoe de schade is ontstaan. Padelbouw heeft
fantastische service geleverd om binnen 24
uur een nieuw glaspaneel te plaatsen zodat er weinig hinder is ondervonden van dit
voorval. Hulde! De schade is aangemeld bij
de verzekeringsmaatschappij en getuigen zijn
opgegeven. We wachten de afwikkeling van
deze zaak verder af.

Troep opruimen!

Helaas constateren we de laatste weken dat
er veel troep blijft liggen op de banen en het
terras. Lege flesjes, lege blikken ballen, voedselresten, kleding, oude gripjes, glas, etc. Ik
verzoek nogmaals iedereen om bij het verlaten van de tennis- en padelbanen de troep
op te ruimen. We zijn een vereniging en dat
betekent dat iedereen zijn steentje dient bij
te dragen. Doe dit dan ook. Kleine moeite en
groot plezier!

Padelbouw Open Padeltoernooi en Van Vulpen
Lobbietoernooi

Het zomerseizoen is begonnen en worden
er weer toernooien gespeeld. Zo ook op ons
eigen park. De laatste 2 weken van juli staan
in het teken van het Padelbouw Open Padeltoernooi (P100) en het Van Vulpen Lobbietoernooi. Er is dit jaar voor gekozen om padel
en tennis in verschillende weken te doen met
een overlap van een weekend. Vergeet u niet
in te schrijven en doe mee! We hopen dat we
veel KLTV-ers zullen aantreffen als deelnemer of als bezoeker van de beide toernooien!
Inschrijven kan tot 8 (padel) en 15 juli (tennis)
a.s.
Met nog een paar weken te gaan tot de zomervakantie, 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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www.hvms.nl
Castricum: 0251 655086

Zaandam: 075 6510610

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.
Sportieve
● Op ZATERDAGAVOND uw eigen toernooi in één of twee hallen.
fietsers
●
Een sporthal voor o.a. Voetbal, badminton, basketbal, korfbal en volleybal.
vinden
snel de
es ( Jeugddartvereniging de Wolves)
● Zaal met 7 dartbanen
E-Bik
weg naar
mooi
● 2 squashbanen
materiaal!
● Zaal met 2 biljarts
Wij ontmoeten U graag in SPORT- en TENNISCENTRUM UITGEEST
re
Cent
rvice
e Se
ik
b
E

ng
kledi
Fieactcsessoires

Noorderhoofdstraat 69 Krommenie
T: 075.6283477

Open:
Dinsdag t/m Zaterdag
Maandag gesloten

www.bosenolgers.nl
www.bosenolgers.nl

Sport en Vrije Tijd
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.
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Colofon
Adres
Rosariumlaan 47
1561 SX Krommenie
Postbus 241
1560 AE Krommenie
Rekeningnummers
NL63RABO0333901827
NL85INGB0004319064
Redactie
Robert Berkeley en Eelco Klene
redactie.setzetsels@kpnmail.nl
Sponsor- en advertentiemogelijkheden
Danielle Sluijter
secretariaat@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
Padelcommissie
padelcommissie@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

9

10

Uit de oude doos

Lobbietoernooien
2007-2011
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J & R Fashion
Zuiderhoofdstraat 46
1561 AN Krommenie
www.janetmodes.nl

Mode voor elk moment.

Kleine Beer 132-134
1562VH Krommenie
Drukkerij Stetyco
T: 075-6210702
E: fysiotherapie@fitkrommenie.nl
I: www.fitkrommenie.nl

Drukkerij Stetyco

Drukkerij Stetyco

Drukkerij Stetyco

Drukwerk
Kopie & Print

Gewoongoed
goedininschoonmaakwerk.
schoonmaakwerk.
Gewoon

Drukwerk
drukkerij@stetyco.nl
www.stetyco.nl

Héélgoed.
goed.
Héél

Kopie & Print

(075)642
64258582020 ---willemsschoonmaakdiensten.nl
schoonmaakbedrijfwillems.nl
(075)
schoonmaakbedrijfwillems.nl
SMIT SPORT TROFEEËN

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

Drukwerk
Kopie & Print

drukkerij@stetyco.nl
www.stetyco.nl

INTERIEUR | MEUBELS
| RENOVATIE
| NIEUWBOUW
BEKERS
drukkerij@stetyco.nl
STANDAARDS

MEDAILLES
VANEN
ERELINTEN
TEGELS

Dorpstraat 238
1531 HT Wormer
Tel. 075 631 23 13
Fax 075 670 38 79
info@smitwormer.nl

www.stetyco.nl

06 155 242 42
info@nobbyroth.nl

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

Tel. 075 6288916

Hier uw advertentie?
Neem contact op met onze
penningmeester.
penningmeester@kltv-krommenie.nl

Kantoor Wormerveer:
Samsonweg 64

1521 RM Wormerveer
tel: 075 - 616 7450
website: www.jvgadministratie.nl

e-mail: jan@jvgadministratie.nl

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.
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Bij JvG Administratie is uw administratie in vertrouwde handen!

Hier uw advertentie?
Slijterij Drinks & Gifts
Neem
contact
op gedestilleerd
met onze
Voor al uw
wijnen, speciaalbieren,
en
kado artikelen.
Bij ons wordt
er net iets meer aandacht besteed aan uw
penningmeester.
geschenken.

Verhuur van thuistaps, glaswerk en statafels voor uw

feesten en partijen.
penningmeester@kltv-krommenie.nl
Tevens bezorgen wij in Krommenie en Assendelft
Internet: www.drinks-gifts.nl
Email: info@drinks-gifts.nl
Telefoon: 075-6405179

Hans Knijnenberg
WONING- EN PROJEC TSTOFFEERDER
Voor::
Voor
Lamellen
•
Tapijten ••Vinyls
Lamellen • Tapijten
Vinyls
Rails
•
Ondervloeren
• Egalisatie
• PVC
Rails • Onder vloeren
• Egalisatie
Vrijblijvende prijsopgave

vrijblijvende prijsopgave

Eikenlaan 60 • 1561 CE Krommenie
Eikenlaan
60 • 1561
CE 83
Krommenie
Telfoon
06 - 53
91 76
Telefoon 075 - 621 72 74
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SAMEN HOUDEN
WE HET
ONGEDIERTEVRIJ!

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

MODE DIE VOELT WAT JE BEDOELT
KEPLERSTRAAT 3 • HEERUGOWAARD • WWW.ATTACK.NL

BEL GRATIS: 0800-0242000
TEL 085 0218972 EMAIL INFO@ATTACK.NL

WWW.ATTACK.NL

Zuiderhoofdstraat 78
Krommenie

KANTONESE EN SZECHUAN
SPECIALITEITEN

M&O Techniek
Eendrachtstraat 25 1531 DT Wormer
Tel. 075 - 642 00 50 Fax 075 - 642 00 49

1e klas bediening , origineel Chinees
eten uit Hong Kong , door chefkok
met 30 jaar ervaring.

KANG
WAH

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

e-mail: baderie@mo-techniek.nl
internetadres: www.mo-techniek.nl

Rosariumplein 4, Krommenie
Telefoon 075 - 640 39 51
Fax 075 - 640 39 52

M&O Techniek
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Nu ook winkel in Winkelcentrum ‘de Saen’ Kaaijkhof 30
Saendelft-west

Auke de Boer stopt na
dertien jaar als trainer
bij KLTV

Tekst: Robert Berkeley
Foto’s: Onno Boermeester

Na dertien jaar als trainer bij KLTV vindt Auke
de Boer (34) het tijd voor wat anders. Hij stopt,
al blijft hij wel gewoon tennissen en padellen
bij de club. “Gewoon als speler hier rondlopen?
Ik kan me niet meer herinneren hoe dat is.”

Waarom stop je?

“Ik doe dit nu al zo lang, nadat ik het Cios heb
afgerond ben ik gaan lesgeven, al achttien jaar
ondertussen. Dan werk je altijd in de avonden
en dat heeft een grote impact op je privéleven. Als vrienden besloten om bij mooi weer
te gaan barbecueën, was ik er altijd als enige
niet bij. Ook voor meer tijd met mijn gezin wil
ik overdag gaan werken, eens kijken hoe dat
bevalt. Misschien ga ik straks met gierende
banden terug naar de tennisbaan, haha.”

Op 15 juli is je laatste
werkdag bij KLTV. Wat ga
je daarna doen?

“Ik ben nog in de afrondende gesprekken voor
een nieuwe baan dus is het nog te vroeg om
dat te zeggen. Het wordt een rol in sportmanagement, dus wat meer organiseren. Ik ben
opgeleid als tennisleraar, maar bij KLTV heb
ik ook wel ervaring opgedaan met veel meer
dan alleen lesgeven. Ik had ook een beetje een
coördinerende rol, met bij de club veel vrijwilligers om me heen.”
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Het zal wel even wennen
zijn?
“Zeker, ik heb het ook na al die jaren nog
steeds naar mijn zin bij KLTV, de vereniging
voelt als een tweede thuis. Ik kom er al van
jongs af aan, dit jaar was ik 25 jaar lid. De
eerste paar jaren tenniste ik bij Forbo, waar ik
mijn eerste tennisles van KLTV-lid Esther van
den Berg heb gehad, en daarna was het altijd
KLTV. Ik blijf ook absoluut lid, weer lekker
zelf spelen want daar kom je als trainer nauwelijks aan toe, op zeven weken competitie
per jaar na. Hoe het was om hier gewoon als
speler rond te lopen, dat kan ik me niet meer
herinneren. Als trainer houd je alles in de gaten: wie loopt er op het park, wat gebeurt er
op de banen? Dat wordt anders. Ik denk dat ik
maar een lidmaatschap met vijf bardiensten
neem, dan zie ik de mensen nog eens.”

Wat waren voor jou de
hoogtepunten van de
afgelopen dertien jaar?

“De jeugdactiviteiten waren altijd erg leuk.
Het Zware Pieten-toernooi – of maak daar
maar Pieten-toernooi van – en de clubkampen met WhoZ Next. Maar ook gewoon het
lesgeven aan allerlei groepen en mensen zien
groeien. Neem Tijmen Stor als voorbeeld, die
kreeg ik als klein jochie en speelt nu in het
eerste seniorenteam. Dat vind ik mooi. En de
komst van de padelbanen was natuurlijk een
hoogtepunt. Sjoerd Migchelsen en ik hebben
dat een aantal jaar geleden geopperd en
ook opgemeten of de ruimte er was voor de
banen 1 en 2. We speelden dat door aan de
bestuursleden en die hebben doorgepakt.”

Nu dus weer lekker zelf
tennis en padel spelen.
Misschien binnenkort met
je kinderen?
“Dat doe ik al. Mijn jongste, Jente, is anderhalf
en Noud is deze maand drie geworden. Met
hem sta ik af en toe al een balletje te slaan, al
vindt hij op dit moment de schommel leuker
dan het racket. Als hij op een gegeven moment gaat tennissen, dan denk ik dat ik een
hele vervelende tennisouder word, haha.”
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kerkplein 6 - 1561 DA Krommenie
ADRIE JONK GROEP

1446 VR

 Kleine Tocht 10
1507 CC Zaandam
 075 65 90 123

PARTNER IN MOBILITEIT

-

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
TIJDSCHRIFTEN
SCHRIJFWAREN
STRIPBOEKEN
WENSKAARTEN

S. F O E K E N S

INTERNATIONAL
PRESS

MAGAZINES

Tel: 06-3041 0626
Winkelcentrum
www.janbrakenhoﬀ
Rosariumplein
17.nlin Krommenie
info@lunchspecialistjan.nl
(nabij Caron)
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 Newtonstraat 34
1446 VR Purmerend
 0299 46 99 00
 purmerend@adriejonk.nl

Drukwerk
Kopie & Print

06 42721326 / 020 634 13 81

www.stetyco.nl

INTERIEUR | MEUBELS | RENOVATIE
| NIEUWBOUW
drukkerij@stetyco.nl
www.stetyco.nl

06 155 242 42
info@nobbyroth.nl

Kantoor Wormerveer:
Samsonweg
64
Kantoor
Wormerveer:

1521 RMSamsonweg
Wormerveer64
tel: 075
616 7450
1521
RM -Wormerveer
website: www.jvgadministratie.nl
tel: 075 - 616 7450

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

U kunt bij ons o.a. terecht voor:

•U kunt
Verzorgen
van terecht
de financiële
bij ons o.a.
voor: administratie;
• Samenstellen
van
de
jaarrekening;
Verzorgen van de financiële administratie;
• Opstellen
van tussentijdse
financiële overzichten;
Samenstellen
van de jaarrekening;
• Verzorgen
van een
belastingaangiften.
Opstellen van
tussentijdse financiële overzichten;

e-mail: jan@jvgadministratie.nl

Verzorgen van belastingaangiften.
Bij JvG Administratie
is uw administratie in vertrouwde handen!
Bij JvG Administratie is uw administratie in vertrouwde handen!

• gas
• riolering
• water
• dakwerken
• sanitair • verwarming
www.dekoninginstallatietechniek.nl

075
622 44 11
www.koman-bouwbedrijf.nl
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Afscheid nemen is al moeilijk genoeg.
Wij steunen u in dit proces voor, tijdens en na het afscheid.

Dag en nacht bereikbaar

 075 - 76 76 008

 Afscheidscentrum Krommenie
Padlaan 1, 1561 ZA Krommenie

 Afscheidscentrum Wormer
Dorpsstraat 18, 1531 HM Wormer

Nu ook voor de
oud-leden van
Geloof, Hoop en Liefde

 info@bennisuitvaart.nl
 www.bennisuitvaart.nl

vormgeving en
ontwikkeling van
drukwerk en
websites

info@designchap.nl | www.designchap.nl

 06 4136 6742
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racquet

racquet

Jeugdnieuws
KNLTB VOORJAARSCOMPETITIE

2022

De Voorjaarscompetitie is afgerond. Er zijn helaas geen teams kampioen geworden, maar desalniettemin is er door de kids hard gewerkt om de punten binnen te halen en hebben zij de
competitie met veel plezier afgesloten. De Najaarscompetitie start in september en er zal dit
jaar op 5 zondagen worden gespeeld. We hebben 10 jeugdteams ingeschreven.
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Aardbeientoernooi
Het Aardbeientoernooi voor de jeugd heeft in verkorte vorm plaatsgevonden op zondag 26
juni. 42 kids deden mee en de poulewinnaars gingen er vandoor met een schaal overheerlijke
aardbeien! Voor alle deelnemers was er cake met uiteraard aardbeien en slagroom!
De Aardbeien Koningen en Koninginnen van dit jaar zijn:

ROOD		 Maelys
ORANJE, poule 1 Siem
ORANJE, poule 2 Julia
GROEN, poule 1 Levi en Oscar
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GROEN, poule 2
GROEN, poule 3
GEEL, poule 1
GEEL, poule 2

Trijntje
Bram
Hessel
Morrison
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JEUGD CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2022 (JCK)
EN KLTV CLUBKAMP
In de laatste week van de zomervakantie (21 - 27 aug) kunnen onze jeugdleden in alle categorieën weer tegen elkaar strijden om clubkampioen te worden van KLTV. 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 Sportspektakel onder
leiding van Talsma Sports weer een spetterende dag te gaan worden! En naast dit alles organiseren wij in het weekend voorafgaand aan de JCK het KLTV CLUBKAMP (19 - 20 aug). 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 is eind juni verzonden per mail. Doe allemaal gezellig mee en schrijf je z.s.m. in!!!
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JuNiOreN MASTERS
Op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 april organiseerden wij voor de Junioren (Geel 11-14) van
KLTV het ENKEL toernooi “JUNIOREN MASTERS”!

Winnaars:
ME 11-14
1. Evi Vonck
2. Jitte Hos

JE 11-14
1. Kjell Uitenbroek
2. Mels Holterman

Van harte gefeliciteerd

🎉

Padel

Ook de Jeugd heeft Padel ontdekt! Is de hele familie lid, dan kan je natuurlijk in de
zomervakantie ook eens met je kinderen gaan padellen . Van een deel van de opbrengst
van de Rabo ClubSupport 2021 hebben we een aantal junior padelrackets aangeschaft.
Wie weet gaan we na de zomervakantie ook voor de Jeugd eens een activiteit met padel
organiseren……!

😊

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN GEZELLIGE,
ZONNIGE EN SPORTIEVE ZOMERVAKANTIE!
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Reanimeren
kun je leren
Afgelopen 18 oktober en 21 maart heeft
Marjolijn Noom-Rodenburg van ‘Reanimeren
kun je leren’ bij 2 groepen KLTV-leden weer
alle ins en outs van het reanimeren en het
gebruik van de AED bijgebracht. Het was goed
om te zien dat zowel jong als oud zich voor
deze cursus had aangemeld die overigens
voor een groot deel door de club wordt gesponsord. Voor alle cursisten bleek het nuttig
om de feiten en theorie door te nemen en
belangrijker nog om ook te oefenen. Opmerkelijk was de aandacht voor de klachten die
vrouwen kunnen hebben die vaak niet herkend worden, waardoor zij ten onrechte niet
gereanimeerd worden. Ook blijkt er gêne te
zijn om te reanimeren en om die reden waren
de reanimatiepoppen voorzien van borsten.
Het is goed te weten dat een groot aantal van
onze leden zou kunnen handelen in geval van
nood en wist je dat, mocht je ooit 112 moeten

bellen, wat het adres is van ons tennis- en padelpark? Niet nr 1 maar het is Rosariumlaan
47, dit staat ook op het bordje bij de ingang.
Dit bleek ook bij de cursusavond een onbekend gegeven, goed om te weten dus! In ons
clubgebouw De Lobbie is een AED aanwezig,
die hangt in de gang bij de herenkleedkamer
en is ook bereikbaar via de “winterdeur”.
Het volgen van een cursus als deze is van
groot belang, het is er tegelijkertijd één waarvan je hoopt het geleerde niet in de praktijk
te hoeven brengen, maar durven handelen
staat voorop.
Marjolein wordt in elk bedankt voor haar
bevlogen manier van les geven en onze leden
voor hun enthousiaste deelname. In 2023
melden we ons weer voor een herhalingstraining en voor nieuwe aanmeldingen!
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Activiteitenkalender
2022
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Activiteitenkalender 2022
Juli
Dag

Datum

Commissie

Tijd

Activiteit

Banen

VR

1

PC

19:00 - 23:00

ZOMERCOMPETITIE PADEL

P2

ZA

2

PC

09:00 - 21:00

ZOMERCOMPETITIE PADEL

P2

ZO

3

PC

09:00 - 21:00

ZOMERCOMPETITIE PADEL

JC

10:00 - 16:00

VRIENDEN/FAMILIETOERNOOI JEUGD

P2
T6

MA

4

DI

5

WO

6

DO

7

VR

8

PC

19:00 - 23:00

ZOMERCOMPETITIE PADEL INHAAL

P2

ZA

9

PC

09:00 - 21:00

ZOMERCOMPETITIE PADEL INHAAL

P2

ZO

10

PC

09:00 - 21:00

ZOMERCOMPETITIE PADEL INHAAL

P2

MA

11

DI

12

WO

13

DO

14

VR

15

PC

19:00 - 23:00

ZOMERCOMPETITIE PADEL INHAAL

P2

ZA

16
PC

09:00 - 21:00

ZOMERCOMPETITIE PADEL INHAAL

P2

18:00 - 23:00

PADEL TOERNOOI

P2

09:00 - 21:00

ZOMERCOMPETITIE PADEL INHAAL

P2

ZOMERVAKANTIE T/M 28 AUGUSTUS

ZO

17

PC

18:00 - 23:00

PADEL TOERNOOI

P2

MA

18

PC

18:00 - 23:00

PADEL TOERNOOI

P2

DI

19

PC

18:00 - 23:00

PADEL TOERNOOI

P2

WO

20

PC

18:00 - 23:00

PADEL TOERNOOI

P2

DO

21

PC

18:00 - 23:00

PADEL TOERNOOI

P2

VR

22

PC

18:00 - 23:00

PADEL TOERNOOI

P2

19:00 - 23:00

ZOMERCOMPETITIE PADEL INHAAL

P2

09:00 - 21:00

ZOMERCOMPETITIE PADEL INHAAL

P2

18:00 - 23:00

PADEL TOERNOOI

P2

09:00 - 21:00

ZOMERCOMPETITIE PADEL INHAAL

P2

ZA
ZO

23
24

PC
PC

18:00 - 23:00

PADEL TOERNOOI

LOBBIE

10:00 - 20:00

LOBBIETOERNOOI TENNIS

T6

P2

MA

25

LOBBIE

18:00 - 23:00

LOBBIETOERNOOI TENNIS

T6

DI

26

LOBBIE

18:00 - 23:00

LOBBIETOERNOOI TENNIS

T6

WO

27

LOBBIE

18:00 - 23:00

LOBBIETOERNOOI TENNIS

T6

DO

28

LOBBIE

18:00 - 23:00

LOBBIETOERNOOI TENNIS

T6

VR

29

LOBBIE

18:00 - 23:00

LOBBIETOERNOOI TENNIS

T6

PC

09:00 - 21:00

INSTUIFAVOND PADEL

ZA

30

LOBBIE

10:00 - 18:00

LOBBIETOERNOOI TENNIS

ZO

31

LOBBIE

10:00 - 18:00

LOBBIETOERNOOI TENNIS

P2
T6
FINALES

T6
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Activiteitenkalender 2022
Augustus
Dag

Datum

Commissie

Tijd

Activiteit

Banen

MA

1

DI

2

WO

3

DO

4

VR

5

ZA

6

ZO

7

MA

8

DI

9

WO

10

DO

11

VR

12

ZA

13

ZO

14

MA

15

DI

16

WO

17

DO

18

VR

19

JC

14:00 - 23:59

JEUGD CLUBKAMPIOENSCHAP

T6

ZA

20

JC

09:30 - 11:00

JEUGD CLUBKAMPIOENSCHAP

T6

PC

18:00 - 23:00

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN PADEL

ZO

21

JC

09:30 - 15:00

JEUGD CLUBKAMPIOENSCHAP

PC

18:00 - 23:00

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN PADEL

JC

09:00 - 15:00

JEUGD CLUBKAMPIOENSCHAP

PC

18:00 - 23:00

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN PADEL

JC

09:00 - 15:00

JEUGD CLUBKAMPIOENSCHAP

PC

18:00 - 23:00

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN PADEL

JC

09:00 - 15:00

JEUGD CLUBKAMPIOEN + BINGO (19:00-20:30u)

PC

18:00 - 23:00

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN PADEL

JC

09:00 - 15:00

JEUGD CLUBKAMPIOENSCHAP

PC

18:00 - 23:00

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN PADEL

JC

09:00 - 20:00

JEUGD CLUBK + SPORTSPEKTAKEL + BBQ

PC

18:00 - 23:00

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN PADEL

JC

09:30 - 15:00

JEUGD CLUBKAMPIOENSCHAP FINALES

PC

18:00 - 23:00

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN PADEL

BESTUUR

13:00 - 18:00

SPONSORTOERNOOI

PC

18:00 - 23:00

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN PADEL

P2

MA
DI
WO

30

22
23
24

DO

25

VR

26

ZA

27

ZO

28

P2
T6
P2
T6
P2
T6
P2
T6
P2
T6
P2
T6
P2
T6
P2
T6

P2

MA

29

PC

18:00 - 23:00

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN PADEL

P2

DI

30

PC

18:00 - 23:00

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN PADEL

P2

WO

31

PC

18:00 - 23:00

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN PADEL

P2

Activiteitenkalender 2022
September
Dag

Datum

Commissie

Tijd

Activiteit

Banen

DO

1

SC

18:00 - 22:00

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN TENNIS

T4

PC

18:00 - 23:00

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN PADEL

SC

18:00 - 22:00

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN TENNIS

PC

18:00 - 23:00

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN PADEL

SC

10:00 - 16:00

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN TENNIS

PC

18:00 - 23:00

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN PADEL

SC

10:00 - 16:00

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN TENNIS

PC

18:00 - 23:00

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN PADEL

VR

2

ZA

3

ZO

4

P2
T4
P2
T4
P2
T4
P2

MA

5

SC

18:00 - 22:00

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN TENNIS

T4

DI

6

SC

18:00 - 22:00

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN TENNIS

T4

WO

7

SC

18:00 - 22:00

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN TENNIS

T4

DO

8

SC

18:00 - 22:00

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN TENNIS

T4

VR

9

SC

18:00 - 22:00

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN TENNIS

T4

ZA

10

SC

10:00 - 16:00

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN TENNIS

FINALES

T6

ZO

11

JC

09:00 - 14:00

NAJAARSCOMPETITIE (ROOD/ORANJE/GROEN)

T6

MA

12

DI

13

WO

14

DO

15

VR

16

PC

19:00 - 23:00

NAJAARCOMPETITIE PADEL

ZA

17

PC

09:00 - 21:00

NAJAARCOMPETITIE PADEL

ZO

18

JC

09:00 - 14:00

NAJAARSCOMPETITIE (ROOD/ORANJE/GROEN)

PC

09:00 - 21:00

NAJAARCOMPETITIE PADEL

TC

11:00 - 18:00

NAJAARSCOMPETITIE JUNIOR + SENIOR

P2
P2
T6
P2

MA

19

DI

20

WO

21

DO

22

VR

23

PC

19:00 - 23:00

NAJAARCOMPETITIE PADEL

P2

ZA

24

PC

09:00 - 21:00

NAJAARCOMPETITIE PADEL

P2

ZO

25

JC

09:00 - 14:00

NAJAARSCOMPETITIE (ROOD/ORANJE/GROEN)

PC

09:00 - 21:00

NAJAARCOMPETITIE PADEL

TC

11:00 - 18:00

NAJAARSCOMPETITIE JUNIOR + SENIOR

PC

19:00 - 23:00

NAJAARCOMPETITIE PADEL

MA

26

DI

27

WO

28

DO

29

VR

30

T6
P2

P2

31

Notulen
Algemene
Ledenvergadering
18 maart 2022
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Opening & Mededeling
•
•
•

•

Voorzitter Mark Sijthoff heet iedereen van harte welkom en opent om 20.00 uur de vergadering.
De presentielijst, met de namen van leden die aanwezig waren bij de vergadering, zijn vanwege AVG toegevoegd aan de notulen.
De voorzitter stelt vast dat er 28 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 heropent de vergadering opnieuw met dezelfde agenda.
De presentatie van de ALV is terug te vinden op de website van KLTV

Mededelingen

KLTV is zwaar getroffen door de storm Eunice die over Nederland is gekomen. Hierbij is hekwerk beschadigd en is de luifel gesneuveld. Gelukkig is er geen schade aan de baan. De verzekering dekt gelukkig de kosten van de schade waarbij er echter wel een eigen risico geldt van
€1500,- Er zijn 2 offertes opgevraagd voor de luifel en de luifel komt in elk geval weer terug.
Realisatie Padelbanen
Tijdens de Bijzondere Ledenvergadering is gestemd voor het bouwen van 2 extra Padelbanen.
Eind februari zijn de werkzaamheden hiervoor gestart en volgens de huidige planning zijn
deze additionele banen op 22 april gereed.
Uitreiking sponsorkleding
Op 18 maart is de sponsorkleding uitgereikt aan de jeugd, die mogelijk werd gemaakt door
Steboma, Valverde, Jezz en TennisDirect.nl. Robert dankt alle sponsors voor hun bijdragen.

Ingekomen stukken

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. 17-05-2021
• De notulen worden goedgekeurd.
Goedkeurig notulen Bijzondere Ledenvergadering d.d. 18-12-21
• De notulen worden goedgekeurd
Commissieverslagen
• Er zijn geen vragen over de inhoud van de verslagen van de verschillende commissies.
De verslagen worden vastgesteld.
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Financieel verslag verenigingsjaar 2021

Corona
Penningmeester Robert Melgerd opent met het goede nieuws dat we qua ledenaantal explosief gegroeid zijn.
Ledenontwikkeling
In 2021 was er een enorme groei in leden tov 2020. Deze groei was 13%!
Het blijft een uitdaging om de leeftijdscategorie 20-29 jaar te werven en te behouden.
In 2021 hadden we 76 leden met een zomerabonnement, de zogeheten Zomer Challenge
Contributie
De BLV is in december 2021 akkoord gegaan met een verhoging van de contributie, een nieuwe obligatielening, met de oprichting van de Club van 100 en de verhoging van het zomerlidmaatschap. Door o.a. deze extra bijdragen is de financiering rondgekomen voor de 2 additionele padelbanen. Vooralsnog wordt er geen verhoging voorgesteld voor 2023.
Robert dankt de afwezige Bert Brasser voor zijn werkzaamheden mbt de ledenadministratie.
De inkomsten zijn bijna weer op het niveau van 2016 en zijn terug te vinden in het? Exploitatieresultaat.
Setzetsels
Ziet er weer erg goed uit en komt 4 keer per jaar uit. Er is ruimte voor extra adverteerders en
het geeft een mooie exposure onder de leden.
Toegang/alarm
Hacousto/G4S/Securitas: veel kosten zijn er in 2021 gemaakt door loos alarm. Het beveiligingsbedrijf heeft een paar keer moeten komen aanrijden terwijl er niets aan de hand was.
Dit soort kosten willen naar de toekomst toe graag vermijden.
Frieda stelt voor om voor nieuwe leden nog extra onder de aandacht te brengen hoe de afsluitprocedure werkt.
Gerard vertelt hoe het blokslot werkt. Werkt alleen als je binnen 5 minuten weer naar binnen
gaat waarbij het alarm dan afgaat.
Martijn Nuis stelt voor om de tijd wat uit te stellen.
Ron Kruithof neemt het woord als voorzitter van de kascommissie. Hij heeft samen met Marcel Haarhuis op 16 feb 2022 in aanwezigheid van Frans van Rooij en penningmeester de stukken gecontroleerd. De stukken geven een getrouw beeld van de financiele situatie van KLTV.
De kascommissie vraagt aan de alg. ledenvergadering vast te stellen en om decharge te verlenen. Speciale dank aan Robert voor zijn goede werk! Robert bedankt op zijn beurt Ron en
Marcel. Er is geen opvolging tijdens de ALV qua reservelid. Leden zijn akkoord met het vervolg
van de huidige Kascommissie.
Robert geeft aan dat hij dit werk niet zonder de ondersteuning van Frans had kunnen doen.
Hij bedankt hem voor zijn hulp.
Begroting 2022
We verwachten dat de lidmaatschapsgelden zullen stijgen, De uitgaven zullen echter ook weer
stijgen, met name door leveranciers die prijsverhogingen hebben doorgevoerd.
34

De kosten van elektra zullen dit jaar ook verder stijgen.
De afschrijvingen over 2022 zijn significant hoger, omdat 1/6 van de banen wordt afgeschreven. Baan 6 wordt volledig afgeschreven. Rentekosten gaan omhoog, ivm de nieuwe obligatielening (€100.000), Uiteindelijk zal dat waarschijnlijk resulteren in een klein verlies wat met
name komt door de forse afschrijving die gedaan wordt.
Zonnepanelen
Het bestuur heeft interesse om Zonnepanelen aan te schaffen voor KLTV. Hierbij kan gebruik
worden gemaakt van de BOSA en is er een interessante subsidieregeling vanuit de provincie
Noord-Holland. Er moet verder onderzoek gedaan worden naar de verschillende mogelijkheden. Dit wordt verder door het bestuur opgepakt.
Martijn Nuis vraagt naar de analyse met betrekking door dag- vs nachtverbruik. Op dit moment is dat inzicht er niet maar nu we slimme meters hebben kan dat wel binnenkort. De huidige salderingsregeling is slechts 7 cent. Suggestie komt vanuit Martijn om ook batterijcapaciteit aan te kopen zodat er overdag kan worden opladen, waarbij ’ s avonds voor de verlichting
en de keuken van de batterij gebruik kan worden gemaakt.
Ruben Valenteyn vraagt hoe oud de dakbedekking is. Dit wordt nagevraagd via Zaandak.
Auke zegt dat de tablet op de gang, die gebruikt wordt om de lampen aan te doen, niet heel
goed werkt. Robert bespreekt de mogelijkheden met Sportstroom.
Paul van Kuik vraagt of niet iedereen gebruik kan maken van de app om het licht te bedienen.
Het bestuur geeft aan dat ze dit niet willen om misbruik te voorkomen.
Frieda vraagt of er niet gepubliceerd kan worden wie er toegang heeft tot de licht-app. Bestuur zal dit meenemen in de communicatie naar leden Riet Timme vraagt waar de zonnepanelen komen. Deze komen op het clubgebouw.
Club van 100
Robert doet een oproep aan de leden om toe te treden tot de club van 100. Voor de Club van
100 wordt een speciaal bord gemaakt door Bofesto.
Frieda vraagt of er geen mogelijkheid is om eenmalig te storten ipv elk jaar. Bestuur gaat dit
bekijken en communiceert hier dan over naar de leden.
Onder de deelnemers van de club van 100 wordt zoals afgesproken een padelpakket verloot.
Wim Bouwen wint het padelpakket!
Onno Boermeester vraagt hoe het bord van de club van 100 eruit komt te zien. Het moet namelijk wel mogelijk zijn om de namen op het bord te kunnen wisselen.
Er zijn op dit moment 20 leden van de club van 100.

Jubilarissen

25 jaar: Eva Boon, Greet Kneteman, Auke de Boer, Sjoerd Migchelsen
40 jaar: Yvette de Boer, Wendy van der Laan, Richard Nordemann
50 jaar: Adri Tiel, Fien Seijdel, Hans Reurslag
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Rabo Clubkas

Via de actie Rabo Clubkas hebben we een cheque gekregen voor Padelrackets die door de
Jeugdcommissie gebruikt kunnen worden om jeugd kennis te laten maken met Padel. Robert
overhandigt de rackets aan de JC tijdens de vergadering.

Bestuursverkiezing

Secretaris – Danielle Sluijter voor 3 jaar benoemd en goedgekeurd door de ALV.
Bestuurslid Padel – Alex Blanken voor 3 jaar benoemd en goedgekeurd door de ALV.
Goedkeuring van Frans van Rooij en Gerard Schavemaker als adviseurs voor wederom 1 jaar
van het bestuur.
Mark dankt Gerard voor al zijn hand- en spandiensten gedurende het jaar en zijn hulp bij het
uitvoeren van de verschillende taken in 2021.

Bestuursvoorstellen
KLTV Bokaal
De uitreiking van de KLTV bokaal gaat dit jaar naar Robert Berkeley. De wijze waarop hij op
enthousiaste wijze de zomerleden een warm welkom geeft en deze in die periode begeleidt
is uitzonderlijk. Tevens schrijft Robert stukken voor de Setzetsels en is hij onderdeel van de
Padelcommissie.
Lid van Verdienste
Onno Boermeester is dit jaar gekozen tot Lid van Verdienste. Al meer dan 40 jaar zorgt Onno
voor de vastlegging van evenementen en taferelen op onze vereniging. De historie van onze
vereniging is terug te vinden in de fotoboeken die bestaan uit foto’s die Onno in al die jaren
heeft gemaakt. Onno is een bijzonder lid van de vereniging, iedereen kent hem dus deze ereprijs komt hem toe. Onder luid applaus ontvangt Onno zijn versierselen die opgespeld wordt
door Robert.
Rookvrije vereniging
Voorstel van het bestuur is om van KLTV een rookvrije vereniging te maken. Indien de ALV
akkoord gaat met dit voorstel dan zal er een stappenplan gemaakt worden met de kantinecommissie naar voorbeeld van wat de KNLTB voorschrijft
Richard Nordemann vraagt hoe er gehandhaafd gaat worden. Mark verwacht dat iedereen
hierin zijn verantwoordelijkheid neemt.
Besluitvorming
1. Goedkeuring begroting 2022
2. Een rookvrije vereniging
3. Investering zonnepanelen ovb subsidie en ovb van constructieberekeningen
De ALV stemt met alle voorstellen in.

Vacatures

Robert stopt na 8 jaar als Penningmeester bij KLTV. Hiermee verliest het bestuur een zeer
gedreven bestuurslid die veel meer taken op zich nam dan alleen de financiële. Robert hield
zich onder meer ook bezig met communicatie naar sponsors en leden, het maken van presen36

taties voor de ALV en BLV, verzorgen van jaarverslagen etc. Complimenten vanuit Mark voor
de afgelopen jaren dat hij de penningen van de vereniging beheerd heeft. Het zal zeker een
gemis voor het bestuur zijn wat op zoek zal gaan naar een nieuwe penningmeester.
Vraag Ron Kruithof of een administratiekantoor het werk niet kan overnemen. Het bestuur zal
gaan kijken naar de mogelijkheden.

Rondvraag en sluiting

Marc U. vraagt over lidmaatschap Jeugd of die niet tot 6 jaar gratis lid kunnen worden.
Auke vraagt zich af of het werkt. In de afgelopen 12 jaar heeft dat niet gewerkt.
Frans stelt een totaalpakket voor lidmaatschap en training, all-in one concept,
Richard zegt dat het dan nog duidelijker wordt wat jeugd lidmaatschap kost .
Het bestuur overlegt met de JC hoe we hiermee verder gaan.
Gerard vraagt of Padelbaan 1 en 2 nog worden geëgaliseerd. Floris van Padelbouw adviseert
om dat over 1 ½ - 2 jaar te doen. Toch nog overleggen of dat niet direct meegenomen gaat
worden. Wellicht nog garantie. En is dat handig qua start competitie?
George meldt dat het ronde raam lek is na de storm. Het bestuur neemt dit mee in de werkzaamheden ten gevolge van de storm.
Sluiting ALV
Mark dankt de aanwezige leden en sluit de ALV om 21.43 uur

Aanwezige leden
1. Gerandine van de Putte
2. Robert Melgerd
3. Mark Sijthoff
4. Ron Kruithof
5. Paul van Kuik
6. Ester van Kuik
7. Danielle Sluijter
8. George Kramer
9. GJ Schavemaker
10. Riet Timme
11. Peter Berkhout
12. Edwin Neuy
13. Marcel Haarhuis
14. Robert Berkeley

15. Joop Stam
16. Onno Boermeester
17. Alex Blanken
18. GJ Neeft
19. Michiel Sap
20. Marc Uitenbroek
21. Eveline Tepe
22. P. Noom
23. Ruben Valenteyn
24. Frans van Rooij
25. Frieda Lubberdink
26. Martijn Nuis
27. Richard Nordemann
28. Auke de Boer

Leden met afbericht
1. Frank van der Putte
2. Jesper van der Putte

37

TIJD VOOR EEN
FRISSE WIND
IN JE CARRIÈRE?

WERKENBIJSTEBOMA.NL
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STEBOMA.NL

Trotse partner van KLTV Krommenie
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