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De Algemene Ledenvergadering van
Lawn Tennisvereniging Berlicum
BERLICUM

Berlicum, mei 2018
Geachte leden,

Ingevolge artikel 11, lid 3a van de statuten van de vereniging doen wij u hierbij toekomen het
jaarverslag inclusief de jaarrekening 2017

1

Oprichting en doelstelling van de vereniging

De vereniging werd opgericht op 6 maart 1964.
De vereniging is ingeschreven in het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel te
’s-Hertogenbosch onder nummer 402 16 157.
Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
De doelstelling van de vereniging is in artikel 3 van de statuten – welke in 2014 voor het laatst
zijn aangepast - als volgt geregeld:
1

De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport binnen
het verbond van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (hierna te noemen
K.N.L.T.B.).

2

Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

aan te sluiten bij de K.N.L.T.B.;
het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel;
het vormen van een band tussen haar leden;
het maken van reclame voor het tennisspel;
het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de K.N.L.T.B.;
het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van
de leden van de vereniging;
het uitschrijven van en deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook door het
deelnemen aan de door de K.N.L.T.B. georganiseerde competitie;
het verbreiden van de regels van het tennisspel onder de leden;
alle wettige geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan;
al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te noemen Huishoudelijk
Reglement.
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Ereleden en leden van verdiensten

Ereleden
Mevrouw M.A.S.J. Gradus
Mevrouw M.J.M. Vermeer-Oremans
Heer J.M.J. Vugts
Mevrouw W. Rijsdijk-van de Bergh
Mevrouw J.M. van Breugel-Pennings
Leden van verdienste
Heer J. Vreke
Heer A. Hurkens
Heer H. Schunselaar
Heer T.J.M. Huisman
Heer Th. v.d. Heijden
Heer S.E.J.H. Janssen (overleden)
Mevrouw E. Ritsema-Leemreis
Heer M.L.M. van den Boom
Heer E. van Zoggel
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Heer J.A.M. van Breugel
Heer H. Jacobs
Heer A.M.A.L. Kuijpers
Heer A.W. van Kemenade
Heer A.M.M. Spierings
Mevrouw B.Veldt-Salis
Mevrouw G.M. van Helvoirt-Kappen
Heer W. Bouwman

Samenstelling van het bestuur en adresgegevens

Het bestuur van de vereniging is per heden als volgt samengesteld:
Bestuur
Rooster van aftreden
Robert Maasdijk
Esmee Scholte
Jeroen Smits
Monique van Os
Henri Smulders

:
:
:
:
:

voorzitter
secretaris / vrijwilligerszaken
penningmeester
technische zaken
accommodatie / P.R. / vice-voorzitter

2018
2019
2020
2019
2018

Sportpark
Sportpark de Brand
Groenstraat 14b
5258 TH BERLICUM
Telefoon : 073 – 503 22 71
Secretariaat

Ledenadministratie

Groenstraat 14b
5258 TH BERLICUM
E-mail
: secretariaat@ltvberlicum.nl
Website : www.ltvberlicum.nl

Berti Veldt
De Kuiper 4
5258 MK BERLICUM
E-mail: ledenadministratie@ltvberlicum.nl
Telefoon : 073 – 503 11 99
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Commissies, met de bestuursleden welke als eerste aanspreekpunt fungeren

Robert Maasdijk
STB, Barcommissie, Gestelse kampioenschappen, 50+ toernooien, Tennisinstuif,
Dinsdagmorgenhussel, Woensdagmorgencompetitie, Zondagavondhussel en
Bedrijventennis.
Jeroen Smits
Kersttoernooi Senioren, Kersttoernooi Junioren, Ledenadministratie, Clubapp en
Commissie Parkbeheer.
Esmee Scholte
Afhangbord en website, Feestavond vrijwilligers, Vrijwilligersattenties, Beheer LCD
scherm, Rabo Open Balkums Beren Jeugd Toernooi, Sterrentoernooi en
Tenniskampcommissie.
Monique van Os
Sinterklaasmiddag, VadozoMadozo, Diplomatennis, Competitiezaken Junioren,
Technische Zaken, Clubkampioenschappen, Worldtour en Stedentennis.
Henri Smulders
P.R. en Sponsoring, Parkverantwoording, Halonderhoud, Commissie Parkbeheer,
Oremans Open Toernooi, Competitiezaken Senioren, Open 45+ dubbeltoernooi,
Vrijdagavondmix en Organisatie cursussen AED.

5

Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar

De algemene ledenvergadering heeft in mei 2017 de jaarrekening 2016 vastgesteld.
Overeenkomstig het daarin opgenomen voorstel tot bestemming van het resultaat ad € 14.866 is
een bedrag van € 10.600 toegevoegd aan de bestemmingsreserve RC Stichting en is een
bedrag van € 4.266 toegevoegd aan de algemene reserve.

6

Algemene opmerkingen

6.1

Samenwerking met Stichting Tennissport Berlicum

In 1995 werd besloten het tennispark te verplaatsen naar het Sportpark “De Brand”. Het geheel
werd tevens geprivatiseerd. Teneinde een goede exploitatie en spreiding van risico te
verzekeren werd besloten dat een stichting naast de bestaande vereniging de beste garantie
bood voor een goede toekomstige exploitatie. De Stichting Tennissport Berlicum werd toen
opgericht. Het bestuur van de Stichting Tennissport Berlicum bestaat uit leden van L.T.V.
Berlicum maar voert een zakelijk en onafhankelijk beleid van de vereniging. Regelmatig vindt
tussen de stichting en de vereniging overleg plaats in het belang van de tennissport in Berlicum.
In december 2014 heeft het bestuur een nieuw model gepresenteerd waarin de samenwerking
met STB is vastgelegd in een document en in een gezamenlijk orgaan: Commissie Parkbeheer.
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Voor het geven van de gelegenheid tot sportbeoefening wordt voor de buiten- en binnenbanen
door de vereniging aan de Stichting Tennissport Berlicum een vergoeding betaald.

6.2

Overeenkomsten van opdracht met Tennisschool Sport Events B.V. inzake de
trainers

Er zijn overeenkomsten van opdracht afgesloten met Tennisschool Sport Events B.V. waarbij
voor een bepaald aantal uren trainers tennislessen verzorgen.

7

Jaarverslag van het bestuur over 2017

7.1

Voorzitter (Robert Maasdijk)

Begin 2017 werden we opgeschrikt door het plotselinge en onverwachte overlijden van ons
oud-bestuurslid en oud-voorzitter en bovenal lid van LTV Berlicum: Servé Janssen. Op
carnavalsmaandag op 72-jarige leeftijd overleed hij tijdens het carnaval in zijn geboortestad
Maastricht. Hij heeft een grote leegte achtergelaten in de eerste plaats bij zijn gezin en in ons
dorp, maar zeker ook binnen LTV Berlicum. Servé was bestuurslid van ’85-’87 en daarna twee
keer voorzitter van ’88-’93 en van 2002-2007. Servé was een bevlogen, betrokken, positief
kritisch (bestuurs-)lid.
Daarnaast hebben we in 2017 afscheid genomen van onze leden Tonny Jacobs en Tiny van der
Heijden.
Verlies en winst liggen dicht bij elkaar, zo gaat het nu eenmaal in de sport.
Het afgelopen jaar werd ook gekenmerkt door winst.
Zo werden verschillende teams in de voor- en najaarscompetitie kampioen, werd ons
Stedentennisteam – het samenwerkingsverband met TV Rosmalen – kampioen en promoveerde
hierdoor naar de Eredivisie. Een prachtig succes van o.a. onze trainer Mike Vorstenbosch, die
zich aan het einde van het jaar 2017 in de strijd mocht mengen voor de titel “Trainer van het
Jaar” en eindigde als Runner-up; voorwaar een mooi resultaat.
LTV Berlicum is ambitieus, zowel in sportief opzicht als in haar streven om onderdeel uit te
maken van de gemeenschap Berlicum/Middelrode. Wij mogen hier als vereniging buitengewoon
trots op zijn.
`Onderdeel uitmaken van` houdt wel in dat er tweerichting-verkeer moet zijn. Niet alleen nemen,
maar ook geven. LTV Berlicum wil ook geven. Gelegenheid geven om op jouw niveau sport te
bedrijven, evenementen te organiseren waaraan ook niet-leden kunnen deelnemen. Dit maakt
het voor onze eigen leden mogelijk om tegen sterke tegenstanders te spelen, maar ook voor
andere spelers kennis te maken met onze vereniging en ons prachtige paviljoen.
In het overleg met STB is er ook gesproken over maatschappelijk verantwoord ondernemen en
zorgen voor of om het klimaat (ligt er aan welke kant je wenst te benadrukken). Afgelopen jaar
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hebben we de verlichting in de hal en buiten al vervangen door LED-verlichting.
Ook hebben we een commissie ingesteld die heeft gekeken naar de RC courant verhouding LTV
en STB en het vastleggen van de afspraken uit de notitie “Structurelere samenwerking
LTV-STB”. Na eerste verkennende besprekingen, zullen we in 2018 verder gaan om te bezien
hoe en op welke wijze we de afspraken een definitief karakter kunnen geven, mede gelet op de
aanpassing van het fiscale beleid met ingang van 2019 op basis van Europese regelgeving.
Inmiddels heeft de gezonde kantine in onderling overleg zijn intrede gedaan en heeft LTV
Berlicum een door de leden gekozen clubtenue gekregen.
Als ik op ons paviljoen kijk en ik zie met hoeveel plezier jong en oud met hun sport bezig zijn,
dan besef je dat een vereniging als LTV Berlicum ook een belangrijke sociale en
maatschappelijke functie vervult. In die context worden allerlei activiteiten georganiseerd.
Maar laten we eerlijk zijn: niets van dit alles is mogelijk zonder vrijwilligers. Onze vereniging is
trots op haar vrijwilligers. Zij vervullen een uitermate belangrijke rol in het reilen en zeilen van de
vereniging. Ook dat is een deel van de sociale en maatschappelijke functie van de vereniging:
het biedt mensen een plek om via vrijwilligerswerk iets te doen waar de vrijwilliger en de
vereniging voordeel bij hebben.
Dit jaar hebben we ook te maken gekregen dat een aantal - langjarig actieve - commissieleden
een stapje terug hebben gedaan en ruimte hebben gemaakt voor anderen als het gaat om het
organiseren van onze evenementen. Zo is de gehele Berencommissie vernieuwd, is Hans van
Breugel gestopt met de Gestelse kampioenschappen, Joke van Gerwen gestopt met
tennisinstuif, Tineke en Dirk van de Boom na 5 jaar gestopt zijn met de Worldtour. Dus nieuwe
vrijwilligers zijn altijd welkom. Ook binnen diverse andere commissies hebben er zich wijzigingen
voorgedaan.
Verder hebben we in december voor zijn bijzondere verdienste voor onze vereniging Eric van
Zoggel benoemd tot Lid van Verdienste van LTV.
Tenslotte: De communicatie had het afgelopen jaar soms beter gekund en daar heeft het
bestuur ook de handschoen opgepakt en wil daarin in 2018 stappen gaan maken.

7.2

Verslag secretaris (Esmee Scholte)

Vanaf juni 2017 ben ik secretaris van de vereniging. Het is bijzonder om naast regulier lid ook
als relatief jong bestuurslid deel uit te mogen maken van zo’n grote en sportieve vereniging als
LTV Berlicum.
Het JIBA-afhangbord werd vervangen door een nieuw afhangsysyteem. Dit omwille van het
aflopende contract van de KNLTB met JIBA en Measuremail waarbij LISA de nieuwe partner is
geworden. Het nieuwe afhangbord is gemakkelijk in gebruik maar blijkt na invoering nog niet te
werken zoals gewenst. Deze gewenste aanpassingen zijn doorgegeven aan LISA. Hopelijk
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functioneert het afhangsysteem zo snel mogelijk zoals gewenst. Helaas is de snelheid waarmee
LISA hierin opereert leidend.
Ook is er een online omgeving ingericht voor bestuursleden waarin de documentatie van LTV
Berlicum wordt opgeslagen. Het overzetten van de documenten van voorgaande
verenigingsjaren is nog in volle gang. Deze omgeving is ingericht om gemakkelijker documenten
te kunnen delen en eventueel over te dragen.
Het Open Balkums BerenJeugdtoernooi werd voor het 25e maal georganiseerd en was voor het
eerst een Jeugd Ranglijst Toernooi (JRT). Eveneens vond er binnen de toernooicommissie een
transitie plaats. Commissieleden die zich vele jaren ingezet hebben, organiseerden dit jaar voor
het laatst het jeugdtoernooi. Samen met nieuwe commissieleden, die met frisse energie de
schouders eronder wisten te zetten, zorgden zij wederom voor een succesvol jeugdtoernooi. Met
134 spelers en 150 inschrijvingen kunnen we met trots spreken van één van de grotere
jeugdtoernooien in de regio. Met een zonnige en feestelijke dag werd het toernooi afgesloten en
zijn oud-commissieleden bedankt voor hun jarenlange inzet.
De vrijwilligersavond stond volledig in het teken van het bedanken van de vrijwilligers van LTV
Berlicum. Gedurende de avond werd er op een enthousiaste en luchtige manier stilgestaan bij
de waardevolle en onmisbare inzet van alle vrijwilligers. Ook werd er op gepaste wijze
stilgestaan bij het verlies van Servé Janssen en zijn jarenlange inzet voor de vereniging.
Tevens vond er dit jaar het eendaagse Sterrentoernooi plaats. Twintigtal spelers uit de regio met
speelsterkten 2 t/m 5 namen hieraan deel. Er werd gehusseld waarbij iedere deelnemer met of
tegen onbekende spelers tenniste. Dit initiatief kwam tot stand om regionale spelers uit sterkere
categorieën te verbinden en een bijdrage te leveren aan het behoud van deze relatief kleine
groep tennissers. Spelers van o.a. LTV Berlicum, DTV De Donkelaar, TV Thadia, TC Skinlo, TC
De Kienehoef deden mee.

7.3

Penningmeester (Jeroen Smits)

Doelstellingen zijn behoud van een financieel gezond beleid, ledenbehoud en transparantie.
Het jaar 2017 kan worden afgesloten met een positief resultaat van € 13.388. De algemene
reserve is toegenomen met € 4.279.
Inzake de kosten buitenbanen wordt van de Stichting Tennissport Berlicum over 2017 een
restitutie verwacht van circa € 12.670 incl. BTW. Tegenover de vordering in rekening-courant
met de Stichting Tennissport Berlicum (STB) staat een bestemmingsreserve voor hetzelfde
bedrag. De bestemmingsreserve wordt bij de resultaatbestemming gemuteerd. Daarnaast is per
31 december 2017 een lening u/g aan de stichting opgenomen van € 30.000, daar de afgelopen
vier jaren reeds in totaal € 20.000 is afgelost.
Het bestuur is van mening om evenals voorgaande jaren het positieve resultaat over 2017 toe te
voegen aan de bestemmingsreserve, zoals bovenstaand toegelicht, en het restant toe te voegen
aan de algemene reserve van onze vereniging.

Jaarverslag 2017

9

Het ledenaantal bij onze vereniging bedroeg per 1 januari 2017 1.182 leden waarvan 1.087
woonachtig in de gemeente Sint-Michielsgestel en waarvan 201 jeugdleden t/m 17 jaar.
De opbouw van het ledenaantal was 914 senioren, 234 junioren, 24 B-leden en 10 C-leden.
Begin 2018 constateren wij een afname van het ledenaantal, voornamelijk onder de junioren.
Aandachtspunt is het behoud van onze leden en om het tennissen nog laagdrempeliger te
maken. Het aanbieden van activiteiten per doelgroep kan een positieve impact hebben.
Wij hebben geen wachtlijst meer dus nieuwe leden kunnen direct instromen.
Vanaf deze plaats wil ik een dankwoord uitspreken aan Berti Veldt. Op het gebied van de
ledenadministratie is ze onze steun en toeverlaat.
In 2016 zijn de eerste kennismakingen geweest met de nieuwe ledenadministratie en de clubapp
van de KNLTB. Wij hebben vorig jaar een commissie ingesteld, onder leiding van Rien van den
Boom, die heeft gekeken naar de verschillende mogelijkheden en op welke wijze de
implementatie van de nieuwe ledenadministratie en een nieuwe website succesvol kan worden
geïmplementeerd. Wij waren ervan overtuigd dat 2017 het gewenste moment was om
gestructureerd een overstap te maken naar deze moderne technologieën in combinatie met een
nieuwe website. Lisa als leverancier had ondanks haar jaar ervaring met andere verenigingen
toch te kampen met enkele opstartproblemen. Hierdoor kon de implementatie van de nieuwe
website pas later uitgevoerd worden en is de introductie van een clubspecifieke app uitgesteld.
Wij verwachten met de nieuwe technische middelen (nieuwe) leden sneller met elkaar in contact
te kunnen brengen en het tennissen nog laagdrempeliger te maken. Hiermee verwachten wij
tevens een verbetering van de informatieverstrekking onder de leden alsmede het realiseren van
een efficiencyslag in het ledenadministratieproces.
In 2018 zijn we overgegaan op een nieuw facturatiestelsel. De incasso hebben wij daarbij
uitbesteed aan KNLTB.Collect. Wij begrijpen dat een nieuwe methode vragen kan oproepen en
bedanken de leden voor hun begrip hierin.
In de commissie parkbeheer kijken we met STB naar de gemeenschappelijke doelen en op
welke wijze deze gerealiseerd kunnen worden. In het kader van maatschappij duurzame
ontwikkeling zijn afgelopen jaar de buitenbanen voorzien van ledverlichting. Het jaar daarvoor
was de hal al voorzien van ledverlichting. In het overleg zijn het parkonderhoud en andere
vernieuwingen eveneens belangrijke aandachtspunten.
Met plezier kijken we terug op goed verlopen, gezellige en sportieve kersttoernooien. Bijzonder om te
vermelden is dat Anjo Wijgergangs na ontzettend veel jaren inzet afscheid nam van de
Kersttoernooicommissie. Ook het Jeugd Kersttoernooi was dit jaar extra bijzonder: de inschrijving
was namelijk voor het eerst sinds jaren weer open voor alle jeugdspelers uit de regio.

7.4

Accommodatie en P.R. (Henri Smulders)

In het afgelopen jaar zijn er verschillende nieuwe contracten gesloten, o.a. met Emté , Dunlop,
Tennis Direct en Beyouna.
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Daarnaast is Willy Bouwman er weer prima in geslaagd het aantal reclame-uitingen zowel via
borden als advertenties op het digitale scherm in het paviljoen, op peil te houden.
Er heeft regelmatig parkoverleg plaatsgevonden met Stichtingsbestuur waarbij Willy Bouwman
samen met Jeroen Smits de vereniging vertegenwoordigt. We hebben wel geconstateerd dat de
halbezetting terugloopt. Dit is een belangrijk punt van aandacht voor 2018. Het vervangen van
de mat in de hal is in de planning opgenomen maar een definitief vervangingsmoment is nog niet
bepaald.
We zijn gestart met een nieuwe website waar Esmee Scholte en Jeroen Arends een belangrijke
bijdrage aan leveren. Zoals ook eerder aangegeven kampt de leverancier echter met behoorlijk
veel opstartproblemen dus zijn we nog niet waar we uiteindelijk willen zijn. De oude site is
eveneens nog bereikbaar.
LTV Berlicum heeft opnieuw een belangrijke bijdrage geleverd aan de jaarlijkse
fietsverlichtingsactie die een flinke verbetering t.o.v. eerdere jaren heeft laten zien.
Voor de 2e maal georganiseerd en heeft geleid tot veel enthousiaste reacties kinderen en leiding
van deze kinderopvangorganisatie: tennismiddag Beertjeshuis.
Zowel het Oremans Open als het 45+ toernooi kunnen zich nog steeds beroepen op een grote
deelname uit de regio. Beide toernooien zijn ook in 2017 weer prima verlopen.
Zoals verwacht zie je een steeds grotere spreiding van de competities over de week. De
vrijdagavond voorjaarscompetitie evenals de vrijdagavond wintercompetitie kennen een
behoorlijke populariteit binnen onze vereniging. Ook de zaterdag voorjaarscompetitie kent vele
teams. De jeugdteams zijn veelal actief op de zondag. Helaas zijn er nog maar slechts enkele
zondag seniorenteams.

7.5

Technische zaken (Monique van Os)

Begin 2017 is gestart met de uitvoering van het jeugdbeleidsplan. Belangrijk aspect bij de
uitvoering is de betrokkenheid van vrijwilligers/spelers bij de uitvoering van diverse
beleidsactiviteiten. Daar heeft afgelopen jaar de bottleneck gezeten. Door diverse
omstandigheden was er te weinig tijd beschikbaar om te werven voor deze rollen. Momenteel
wordt er geworven om de taken van het bestuurslid TZ onder te verdelen. Dat lukt matig. Op dit
moment is er alleen een clubkledingfunctionaris gevonden.
In 2017 zijn verkennende gesprekken gevoerd met Tennisschool door de bond verkozen
opleidingsinstituut van Olga Kalyuzhnaya. Vanuit hen kwam de vraag om samenwerking. In
eerste instantie leek dit geen meerwaarde voor onze tennisvereniging op te leveren.
Ook dit jaar is er een voortzetting van de samenwerking met TV Rosmalen. De derde
gezamenlijke trainingsmogelijkheid voor selectiespelers is geëvalueerd, met als gevolg dat er
opnieuw een aanbod is gedaan.
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In 2017 is zowel in het voor- als in het najaar een derde trainingsmogelijkheid georganiseerd. In
het voorjaar met twee groepen (gemiddeld 10 deelnemers per groep) en in het najaar met een
groep (9 deelnemers). Voordelen zijn twee trainers op de groep en trainen met andere dan de
eigen selectiespelers. De locatie is afwisselend bij beide clubs.
Ook bij de seniorenspelers blijft het enthousiasme voor onze tennisvereniging zichtbaar, o.a. in
de aantallen deelnemers aan trainingen, toernooien en andere activiteiten op onze club. Het
aantal deelnemers aan de wintertraining is nog niet eerder zo hoog geweest. Het aantal
competitieteams neemt toe, waardoor er een wachtlijst is ontstaan. In de voorjaarscompetitie zijn
10 teams kampioen geworden, zeven seniorenteams en drie jeugdteams, waarvan 2
selectieteams. Onze trainers blijven succesvol, dat blijkt ook uit het aantal deelnemers aan de
trainingen. Een saignant detail is dat onze hoofdtrainer Mike Vorstenbosch tweede is geworden
bij de jaarlijkse uitverkiezing tot beste tennistrainer van het jaar.
De Worldtour loopt al menig jaar succesvol mede door de vrijwilligers die alles in goede banen
leiden. Zij zijn dit jaar gestopt, zoals reeds gememoreerd door de voorzitter. Op dit moment is er
wel al een nieuwe Tenniskidsfunctionaris, maar nog geen gastouders voor op de speeldagen.
De werving is in volle gang.
Hieronder vindt u de kengetallen betreffende de trainingen.

Winter
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Zomer
2014

Winter
2014/
2015

Zomer
2015

Winter
2015-2
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Zomer
2016

Winter
2016-2
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Zomer
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Aantal
trainende
senioren

157
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179

191

196

205
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Aantal
trainende
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164

163

156

160

137

160

143

144

116

40

42

40

43

46

44

43

41

43

61

69

64,5

65,5

65,5

65,5

67

64

62,5

Aantal
selectiespeler
s
Aantal uren
training per
week

In maart is het jaarlijkse Maak Kennis met Tennisevenement georganiseerd, waarbij we de
basisschooljeugd met 3 gratis lessen proberen te enthousiasmeren voor het tennis. Met als
uiteindelijk doel dat zij blijvend gaan tennissen en lid worden. Het aantal deelnemers was dit jaar
25, waarna kinderen 14 direct lid zijn geworden en 14 kinderen lid zijn geworden na de zomer.
Op Koningsdag is dit jaar door de Theresiaschool (basisschool) weer gebruik gemaakt van de
faciliteiten van onze club.
Onze selectie bestaat uit zo’n 44 kinderen/jongeren in de leeftijd van 7 tot 23 jaar. Dit jaar zijn er
in de jongste leeftijd 3 kinderen uitgenodigd om selectie te gaan spelen, alle drie hebben de
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uitnodiging geaccepteerd. Ook is een selectiespeler overgestapt van TV Rosmalen naar LTV
Berlicum.
In het najaar zijn we voor de vierde keer gestart met de deelname aan indoortenniscompetitie
onder de naam Stedentennis, deze keer in de hoogste divisie. Onze beste selectiespelers
spelen samen met die van TV Rosmalen en doen het tot op heden ook bijzonder goed in deze
eredivisie: tot op heden drie gewonnen wedstrijden en 1 verloren wedstrijd.
Nadat in 2016 een clubkledingcommissie het clubtenue heeft samengesteld, zijn alle
selectiespelers in het voorjaar voorzien van deze clubkleding. Dat betekent een geel shirt en
vest, gecombineerd met donkerblauwe broek/rok en trainingsbroek. De gehele selectie ontvangt
een shirt en vest van de club en zorgen zelf voor de bijpassende broek/rok en trainingsbroek. De
recreatieve spelers kunnen naar eigen wens de clubkleding aanschaffen. Het is een mooi
gezicht om bij wedstrijden onze leden direct te kunnen herkennen aan hun geel/blauwe outfit.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Robert Maasdijk
Voorzitter

Esmee Scholte
Secretaris

Monique van Os
Technische Zaken

Henri Smulders
Accommodatie en P.R./
Vice-voorzitter
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Balans per 31 december 2017
na verwerking resultaatbestemming
Activa
2017

2016

Vaste activa
Financiële vaste activa

30,000

35,000

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

255,04
3

273,864

Liquide middelen

288,54
5

212,061

Totaal activa

543,588

485,925

573,588

520,925
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Passiva
2017

2016

Eigen Vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve

270,308
233,037

265,579
224,378
503,345

489,957

70,243

30,968

573,588

520,925

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden en
overlopende passiva

Totaal passiva
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Staat van baten en lasten
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Kasstroomoverzicht
2017

2016

€

€

Mutatie algemene reserve
Mutatie
bestemmingsreserve

€

€

4,729

4,266

8,659
13,388

10,600
14,866

Cashflow
Andere aanpassingen tot
kasstroom
uit bedrijfsactiviteiten
Mutatie vorderingen en
overlopende activa
Mutatie kortlopende
schulden en
overlopende passiva

18,821

-55,888

39,275

-17,470

Kasstroom uit
bedrijfsactiviteiten
Mutatie in materiële vaste
activa
Mutatie in financiële vaste
activa

58,096

-73,358

71,484

-58.492

0

0

5,000

5,000

Mutatie liquide middelen

5,000
76,484

5,000
-53.492

Liquide middelen begin
boekjaar
Mutatie boekjaar
Liquide middelen einde
boekjaar

212,06
1
76,484
288,54
5

265,55
3
-53,42
212,06
1
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Toelichting algemeen
Grondslagen voor waardering
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met een
lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in
het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

Overige activa en passiva
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling
De opbrengsten van contributies, sponsorbijdragen, subsidies, overige opbrengsten en
toernooien en evenementen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
De opbrengsten van trainingen worden toegerekend aan het verslagjaar naar de mate waarin
deze zijn gerealiseerd.
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarop de opbrengsten betrekking hebben. Verliezen
worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
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Overige gegevens
Statutaire regeling omtrent de rekening en verantwoording
De statutaire regeling omtrent de rekening en verantwoording is in artikel 11 van de statuten als
volgt omschreven.
1
2

3

4

5

6
7

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen
worden gekend.
Jaarlijks worden twee algemene ledenvergaderingen gehouden:
a
Eén uiterlijk in de maand juni. Daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet,
onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en
verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Deze stukken
dienen door alle bestuurders te worden ondertekend. Indien de ondertekening van
één van hen ontbreekt, dient hiervan onder opgave van reden melding te worden
gemaakt.
b
Eén uiterlijk in de maand december. Daarin presenteert het bestuur de begroting
voor het komend jaar en wordt de contributie en eventuele entreegeld vastgesteld.
De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste
twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie
onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene
vergadering verslag van haar bevindingen uit. Verkiezing, vervanging en/of aftreden van
deze commissieleden wordt nader geregeld bij het huishoudelijk reglement.
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige laten bijstaan.
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en
bescheiden van de vereniging te geven.
De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.
Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven jaar lang te
bewaren.

Bestemming resultaat 2017
Vooruitlopende op een besluit van de algemene ledenvergadering van 2018 wordt door het
bestuur van de vereniging voorgesteld het resultaat over 2017 ad € 13.388 als volgt toe te
voegen:
- aan de algemene reserve € 4.729;
- aan de bestemmingsreserve € 8.659.
Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening 2017.
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Specificaties van posten op de balans
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Overeenkomsten van opdracht voor het geven van tennislessen afgesloten
met Tennisschool Sport Events B.V.
Overeenkomsten zijn afgesloten welke een looptijd hebben tot respectievelijk 30 september
2017 respectievelijk 31 maart 2019.
Per 31 december 2017 bedraagt de totale jaarverplichting circa € 105.000 incl. BTW.

Overeenkomsten zijn gesloten met de Stichting Tennissport Berlicum m.b.t.
het huren van de buiten- en binnenbanen
De overeenkomsten zijn afgesloten welke een looptijd hebben tot resp. 31 december 2024 en 31
december 2019 (binnen) met een totale verplichting van resp. € 692.000 en € 204.000.
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Specificaties van posten op de staat van baten en lasten

Jaarverslag 2017

23

Jaarverslag 2017

24

Jaarverslag 2017

25

Overzicht van meerjarengegevens
Contributie
Hiervan kan het volgende overzicht worden gegeven:
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