
Verslag ledenvergadering LTC de Kemphanen 23 maart 2022 

Locatie de Hut, aanvang 20.00 uur 

Aanwezig bestuur: Kees, Angelique, Henk, Marian, Frank, Marian. Afmelding: Louis, Herman  

Aanwezig leden: Jan, Kees, Marc, Johan, Roy, Conny, Fred, Simone, Jeanne, Gust, Joost, Harold  

• Opening door de voorzitter 
Toiletten worden vervangen en opnieuwe betegeld 
 
Innen van de contributie is bij de commissieleden en 70 plus leden niet goed gegaan, zij zijn hierover 
geinformeerd per mail. 
Elke mutatie mbt de ledenadministratie dient via de mail gestuurd te worden naar info@dekemphanen.nl, je 
ontvangt een bevestiging na verwerking van de mutatie. 

• Voorstellen trainer Max van Dun 
Max stelt zich voor, hij gaat actief aan de slag met les geven voor bestaande en nieuwe leden, vanaf 9 mei. 
Contactpersoon voor Max binnen de club is Herman van Buggenum. 
 

• Notulen jaarvergadering 2021 
Geen opmerkingen 
 

• Financieel verslag 
Het financieel verslag wordt toegelicht en goedgekeurd 
 

• Kascontrole, verslag kascommissie Conny Lavrijsen en Marian van Gompel 
Nieuwe kascommissie 2022: Conny Lavrijsen, Johan vd Borne 
 

• Jaarverslag Technische Commissie 
Mysterietoernooi was succesvol en wordt opnieuw georganiseerd in 2022 

Nieuwe benaming voor het scheerkwasten- en zwabbertoernooi, respectievelijk high beer en high wine. 

De hutquiz is op 25 maart. 

Dit jaar wordt er twee keer een beginnerstoernooi georganiseerd i.o.m. de trainer  

Nieuw is de laddercompetitie (enkel/dubbel) via de app van de KNLTB, deze is te downloaden door leden en een 

jaar gratis te proberen. 

Lisa Wouters is gestopt als TC lid en daarom is de TC op zoek naar een nieuw lid. 
 

• Jaarverslag Paviljoen Commissie 
Marc gaat na dit jaar stoppen, er worden twee nieuwe leden gezocht. 

Van de 200 bardiensten zijn er 160 ingevuld, 60 staan nog open. Er is contact opgenomen met degene die nog 

geen bardienst ingepland hebben. 

De paviljoencommissie zal een overzicht over 2021 verstrekken aan de penningmeester met de namen van de 

leden die geen bardienst gedaan hebben in 2022, i.v.m. de 30 Eur extra contributie. 

Er zijn 5 avonden geweest voor uitleg bardienst en kassa, totaal zijn er 20 leden geweest. 
 
De vraag wordt gesteld of de sleutel overdracht op een andere manier mogelijk is. De huidige werkwijze blijft 
gehandhaafd. 
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• Jaarverslag Sponsorcommissie 
Nieuwe windscherm sponsoren:  

Baan 3: Quintes verzekeringen.  Baan 1 of 2: Fysiotherapie en manuele therapie Reusel   

   

 

 

 

Er komt evt. nog een 3e sponsor. 

• Huidige stand van zaken padelcommissie  
De padelcommissie doet er alles aan om het proces bij de gemeente te bespoedigen. De kosten voor de aanleg 
zijn inmiddels met 20/25% gestegen.    
 

• Huidige stand van zaken Jeugd Commissie 
Sofie is gestopt.  

Herman van Buggenum gaat de jeugdcommissie samen met de nieuwe trainer oppakken. 

Op dit moment volgen 8 jeugdspelers les. Er zijn 5 nieuwe jeugleden aangemeld.  
 

• Aanpassen statuten als de padelbanen gerealiseerd zijn 

Naar format van KNLTB. 
 

• Bestuursverkiezing:  
Aftredend Louis Warnier 

Aantredend Frank Vosters en Marian van Gompel 

• Visie bestuur m.b.t.: 
* Aantrekken leden: 
- Jeugdleden: Clicksport in juni en op 29 juni is er een open dag sportdag van clicksport op het sportpark 

waaraan de tennisvereniging deelneemt. 

- Senioren hiervoor komt een stuk in de PC55 en d’n Uitkijk. 

* Zomerabonnementen communicatie via plaatselijke krant en banner. Evt via mailing van andere sportclubs. 

* Meer binding met de club d.m.v. o.a.: 
- Thema-/tosavond 
- Clubfeest gekoppeld aan een tennisactiviteit/-toernooi ipv vrijwilligersfeest. Dit jaar op zaterdag 8 oktober met 

de finale clubkampioenschappen. 

- Langdurend zieken kaartje sturen. 

- Afscheid vrijwilligers d.m.v. bedankje. 

• Rondvraag 
Er wordt nagegaan in welk jaar de douches aan de beurt zijn voor vervanging. 

Voor de klusjesdag van 27 augustus hebben zich 4 personen opgegeven. Er zijn minimaal 8 personen nodig. 

Evt. nog een klusjesdag op een eerdere datum, omdat deze afgelopen twee jaar niet zijn doorgegaan. O.a. de 
douches aanpakken (ontkallken etc). 

De ochtendtennisers/gepensioneerden hebben aangegeven dat zij bereidt zijn klusjes te verrichten.  

 

 

 

 


