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Slijterij Drinks & Gifts
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Van de voorzitter 

We zitten inmiddels alweer in de 3e maand van 2019. Prachtig 
voorjaarsweer in februari hebben we al gehad, dat belooft wat voor het 
nieuwe jaar. Ondanks deze mooie dagen, zien we toch dat bij hevige 
regenval er rondom het park veel plassen ontstaan. Zoals u weet lopen er 
gesprekken met de gemeente over dit onderwerp en we hebben dit item 
ook in ons gesprek met de wethouder op 27 februari jl. besproken. De 
wethouder deelt onze mening dat dit niet zo langer kan en wil het gehele 
Rosariumgebied onder de loep nemen om te kijken tot wat voor oplossing 
we gezamenlijk kunnen komen. Op 27 maart a.s. hebben we met de 
wethouder een vervolggesprek op ons park. We hopen dan dat er concrete 
toezeggingen gedaan kunnen worden. Wordt vervolgd! 
 
Om bij de gemeente te blijven….. We hebben ook met de gemeente het 
gesprek om de achterzijde van het park wat meer toegankelijk te maken. 
Hierbij denken wij aan een stukje verharding voor de poort tussen baan 3 
en 4. Bezoekers en leden die parkeren op de parkeerplaats bij het 
zwembad kunnen dan via deze toegangspoort het park op. Dit betekent 
dat er wat bomen en onkruid gekapt moeten worden om de 
toegankelijkheid te bevorderen. Tevens zal er wat aan de verlichting 
gedaan moeten worden om dit een veilige toegang te laten zijn. Verder zijn 
er al wat voorbereidingen gedaan t.a.v. ‘baan 7’. De schuttingen zijn door 
de OC weggehaald en we zijn in afwachting van de afrondende activiteiten 
door de Firma Van der Veekens om het groen hier verder te verwijderen. 
Dit betreft allemaal zaken buiten op en rondom het park, maar binnen de 
Lobbie zijn we ook druk bezig geweest. Naast de realisatie van de 
Jeugdhoek is verder de bar en commissiehoek aangepakt. Cees Meijn en 
Jan Roth hebben dit voor hun rekening genomen en het resultaat mag er 
zijn. Top mannen! Tevens heeft het bestuur nieuwe barkrukken 
aangeschaft en als bestuur vinden wij de metamorfose geslaagd. Hopelijk 
u ook!  
 
De nieuwe koffiemachine is inmiddels redelijk ingeburgerd. We krijgen 
positieve reacties vanuit de leden. Het blijkt in praktijk dat er nog een 
stukje gewenning moet plaatvinden ten aanzien van het gebruik van de 
kopjes. We hebben nieuwe koffiekopjes die geschikt zijn voor de espresso 
en gewone koffie. Voor de cappuccino en latte macchiato hebben we 
aparte glazen kopjes. Niet iedereen is hiervan op de hoogte. We zullen de 
instructies hierop aanpassen. 



Gewoon goed in schoonmaakwerk.
Héél goed.
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In samenwerking met de JC zijn we bezig met de aankleding van de jeugdteams 
en de seniorenselectie. Een samenwerkingsverband van de sponsoren 
Valverde, Steboma en Jezz Projectmanagement maakt het mogelijk dat onze 
jeugdleden straks er weer mooi gekleed bijlopen. Super! Tevens stelt Bert van 
Vulpen als hoofdsponsor een stuk budget beschikbaar voor onze 
seniorenselectie, waardoor deze talenten ook weer mooi gekleed gaan de 
komende 3 jaar. Voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) zal de 
seniorenselectie de kleding uitgereikt krijgen in het bijzijn van de 
hoofdsponsor. 
 
Uiteraard zijn we als bestuur druk bezig met de voorbereidingen van de 
Algemene Ledenvergadering. De stukken van de vergadering vindt u in deze 
setzetsels. Naast de gebruikelijke punten zullen we stilstaan bij het onderwerp 
Padel Tennis. Hiervoor zijn verschillende fondsen aangeschreven om een stukje 
subsidie te leveren. Tevens staat de vraag bij de gemeente uit in hoeverre zij 
een bedrage kunnen leveren. Tijdens de vergadering hopen wij een definitief 
(financieel) plaatje te kunnen neerleggen. Ter afsluiting van de ALV zal een 
interactief gedeelte zijn. Wij vragen u hiervoor uw mobiele telefoon of tablet 
(met internet/wifi mogelijkheden) mee te nemen naar de vergadering! 
 
De competitie staat voor de deur. Nog amper 4 weken en dan zullen de 
wedstrijden weer starten. De jeugd zal de wedstrijden nu ook in het weekend 
spelen en dat vergt wat flexibiliteit van alle competitiespelers. De garantie van 
2 banen komt enigszins te vervallen op verschillende dagen, maar uiteraard zal 
de TC de wedstrijden zo goed mogelijk inplannen zodat er minimale wachttijd 
is. Uw geduld en flexibiliteit wordt op prijs gesteld! 
Ik hoop u binnenkort weer tegen te komen op ons park, maar in elk geval op 29 
maart a.s.  tijdens de ALV. Dan zal de definitieve besluitvorming met betrekking 
tot Padel Tennis genomen worden. Daar wilt u toch ook  bij zijn?  

 
Mark Sijthoff 
 
Voorzitter KLTV 



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



Algemene Ledenvergadering KLTV Krommenie 

Vrijdag 29 maart 2019 in de Lobbie 
Inloop vanaf 19.45 uur, aanvang vergadering 20.00 uur 

 
 
1. Opening 
2. Mededelingen: 

 Hoofdsponsor Bert van Vulpen Makelaars 

 Sponsorkleding voor de selectie en jeugd 

 Status fusie met Cromme Bal 

 Waterhuishouding 
3. Ingekomen stukken 
4. Goedkeuren notulen van ALV 23 maart 2018, BLV 12 oktober 2018 en BLV 17 december 2018 
5. Financieel verslag 2018 en begroting 2019 e.v. 
6. Verslag kascontrole-commissie en decharge Bestuur 
7. Benoeming lid kascontrole-commissie en reserve lid 
8. Commissieverslagen 
9. Bestuursverkiezing: 

 Aftredend en herkiesbaar: Robert Melgerd: in de functie van penningmeester 
 
Voorstel tot benoeming voor een periode drie jaar: 

 Robert Melgerd: in de functie van penningmeester 

 Arjan Meegdes : in de functie van secretaris 
 

Vacatures 

 Hoofd Facilitaire Zaken 
 
Adviseurs van het bestuur: 

 Verlengen met de periode van 1 jaar voor Frans van Rooij als adviseur van de penningmeester. 

 Verlengen met de periode van 1 jaar voor Gerard Schavemaker als adviseur van de voorzitter. 
 
Wilt u ook een steentje bijdragen aan de toekomst van KLTV en heeft u interesse in één van deze of 
een andere functie? U kunt zich per mail, tot uiterlijk 7 dagen voor de vergadering, bij Mark Sijthoff 
(marksijthoff@hotmail.com) melden.      
 

10. Uitreiking KLTV-bokaal 
11. Huldiging jubilarissen 25, 40 en 50 jarig lidmaatschap  
12. Voorstellen ingediend door tenminste 5 KLTV-leden 

Heeft u een voorstel dat op de ALV van KLTV ter tafel moet komen? U kunt een voorstel met minimaal 
5 handtekeningen tot uiterlijk 7 dagen voor de vergadering sturen aan Mark Sijthoff 
(marksijthoff@hotmail.com) 

13. Bestuursvoorstellen: 

 Lid van verdienste / Ere-lid 

 Padel bij KLTV 
14. Interactief gedeelte 
15. Rondvraag 

16. Sluiting 
 
 
  



NB:  Voor het financieel verslag 2018, de begroting 2019 en de notulen van de algemene en 
buitengewone ledenvergaderingen, gehouden in 2018, kunt u terecht bij de penningmeester 
(penningmeester@kltv-krommenie.nl).  

 
Op verzoek kunnen deze verslagen per e-mail worden toegestuurd. Tevens zijn exemplaren bij 
aanvang van de vergadering beschikbaar. 

 
Op grond van het bepaalde in het Statuut, artikel 16 lid 3, is het verplicht, om geldige besluiten te kunnen nemen, dat het 
quorum- ten minste 10% van het aantal stemgerechtigden ook aanwezig is, maar is dit vereiste niet aanwezig, dan moet 
binnen 21 dagen daarna een tweede algemene vergadering met dezelfde te behandelen onderwerpen bijeengeroepen 
worden en gehouden, die dan alsnog geldige besluiten kan nemen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. 
Na 5 minuten zal een tweede ledenvergadering worden geopend met dezelfde agenda. 

 
NB:  Tijdens de algemene ledenvergadering zal de baanverlichting tegenover de Lobbie niet branden en 

kan er dus niet recreatief worden getennist. 



 

 

 

 
Algemeen 
Het jaar 2018 was het eerste hele jaar onder de naam Senioren Commissie.  
 
Het team bestaande uit Arjan, Irmgard, Maarten, Lotus en Wim hebben een aantal toernooien 
georganiseerd. De doelstellingen geformuleerd in het beleidsplan voor de Senioren Commissie zijn niet 
allemaal uitgevoerd. De commissie heeft zich met name gericht op de organisatie van evenementen en 
minder op de onderwerpen: leden behoud, overgang jeugd naar senioren, begeleiden van nieuwe leden, 
etc.   
 
Afgelopen jaar hebben wij een dalende trend gezien van de inschrijvingen bij de meeste toernooien. 
Een grote uitzondering is het 55+ toernooi en de bridge middagen. Deze zijn meer bezocht dan 
afgelopen jaar en blijken ook een groot succes te zijn. Niet alleen leden schrijven zich in, maar ook niet-
leden. Hierbij alle lof naar Wim die de complete organisatie op zich neemt.  
 
De reden van de dalende inschrijvingen bij de andere evenementen is niet te herleiden naar een 
bepaalde oorzaak. Wij kunnen concluderen dat dit niet alleen bij de tennissport is, maar wij zien dit ook 
terug in het totale aanbod van sporten. Uiteraard blijft het voor onze vereniging belangrijk om ons te 
focussen en door te gaan met organiseren van leuke evenementen. Want de leden die de evenementen 
bezoeken zijn niet minder enthousiast. Sterker nog de feedback was zeer positief bij ieder toernooi wat 
georganiseerd is. Met name de indeling van de wedstrijden, de verzorging rond de toernooien en de 
flexibiliteit van de speelschema’s. 
 
Vanaf 2019 zijn Irmgard en Maarten niet meer actief in de seniorencommissie. Dit vinden wij uiteraard 
heel jammer, maar na een periode van zo’n 8 jaar begrijpen wij dat zij het stokje overdragen aan 
anderen. Op dit moment zijn wij druk bezig om de commissie weer op volle sterkte te krijgen.  
 

 
Evenementen  
Het afgelopen jaar zijn er diverse evenementen georganiseerd. Onderstaand een overzicht waarin wij 
ook een vergelijk hebben gemaakt met 2017.  
 

Evenement Aantal 2017 Aantal 2018 

Clubkampioenschappen Enkel 72 45 

Clubkampioenschappen Dubbel – Mix 97 71 

Aardbeientoernooi Senioren 88 50 

Aardbeientoernooi Veteranen - 59 

Familie toernooi 82 60 

55+ toernooi 70 72 

Bridge middag  56 88 

 

 
Speerpunten 2019 
Dit jaar zal de nadruk liggen op het organiseren van evenementen onder de leden. Dit gaat dan om de 
vaste toernooien: 

 Clubkampioenschappen Enkel 
 Clubkampioenschappen Dubbel en Mix 
 Aardbeien toernooi overdag en in de avond 
 Familie toernooi 

 
Daarnaast worden de bridgemiddagen georganiseerd. De animo is groot ook mensen van buiten KLTV. 
 
Dit jaarverslag is samengesteld namens de Senioren Commissie 
 

Jaarverslag Senioren Commissie 2018 



Woensdag t/m zondag is de keuken geopend van 17.00 tot 22.00 uur

Zuiderhoofdstraat 72
1561 AP Krommenie
Tel.: 075 6216805 

Email: info@damarcello.nl
(reserveringen alleen telefonisch)

Eten in gezellige Italiaanse sfeer

MODE DIE VOELT WAT JE BEDOELT

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

Zuiderhoofdstraat 78
Krommenie

M&O  Techn iek

M&O  Techn iek

Eendrachtstraat 25 1531 DT Wormer

Tel. 075 - 642 00 50 Fax 075 - 642 00 49

e-mail: baderie@mo-techniek.nl

internetadres: www.mo-techniek.nl

Telefoon 075 - 640 39 51 

Fax 075 - 640 39 52 

Rosariumplein 4, Krommenie 

Nu ook winkel in Winkelcentrum ‘de Saen’ Kaaijkhof 30 
Saendelft-west

Rosariumplein 12 • 1561 DX Krommenie
Telefoon  (075) 640 11 23



 

 

Samenstelling JC 
De samenstelling van de JC is gewijzigd in 2018. Sinds juli 2018 is Yvette de Boer toegetreden tot de 
JC. Ze deed al werkzaamheden voor de JC, zoals vorig jaar het organiseren van de Jeugd 
Clubkampioenschappen(JCK) en deed dat ook dit jaar. De JCK 2018 waren voor Ruben Valenteyn als 
voorzitter de laatste, want hij heeft direct na de Jeugd Club Kampioenschappen 2018 zijn functie 
neergelegd. De vele uren die hij in de JC heeft gestopt afgelopen 3,5 jaar gaat hij steken in zijn hobby 
wijn. Door goed lobby werk, van vooral de dames van de JC, zijn direct na de JCK, Jeffrey van de Mark 
en Richard Noordeman verwelkomt als nieuwe JC leden. De commissie bestaat dan nu uit zeven 
commissieleden en dat is voldoende voor al dat werk dat de JC verricht. Daarnaast hebben wij nog 
steeds de inzet en bereidheid van hulpouders nodig om alle evenementen en competities kunnen 
organiseren.  
Wij bedanken deze hulpouders voor hun bijdrage afgelopen jaar en hopen dat ze ook in 2019 weer hun 
steentje bij willen dragen. De Jeugdcommissie bestaat nu uit, Monique van der Hoeven, Conny Pique, 
Yvette van de Hoeven, Leontien Bets, Yvette de Boer, Jeffrey van de Mark en Richard Noordeman. 
 
Activiteiten 2018 
In 2018 zijn er weer veel activiteiten georganiseerd en was de deelname door de jeugd goed en de 
belangstelling van de familieleden eveneens zeer gezellig en druk bezocht met toeschouwers.  

 Het Hans Boermeester toernooi was redelijk goed bezet met iets meer deelnemers als vorig 
jaar, 50 deelnemers.  

 Winter-, zomer- en najaar competities  voor Rood, Oranje en Groen; 

 Voor- en najaar competities voor Geel. Met ook dit jaar weer met een groot aantal kampioenen; 

 Worldtour voor Rood en Oranje; 

 Aardbeientoernooi, 50 deelnemers; 

 Ouder-kind toernooi, dit jaar ook weer met seniorenleden die hun kinderen meenamen een 
groot succes; 

 Jeugd clubkampioenschappen was redelijk bezet met evenveel deelnemers als 2017, 51 en in 
totaal 121 wedstrijden, een mooi kampioenschap met als clubkampioenen jeugd Storm 
Uitenbroek en Tessa van Herp; 

 KrAs toernooi in de herfstvakantie; 

 Pietenfeest 35 deelnemers; 

 Halloween festijn, 60 deelnemers. 
 
Doelstellingen vanuit beleidsplan 
Eind 2016 heeft de JC het beleidsplan herzien en uitgebreid met plannen voor de komende 5 jaar. Het 
beleidsplan is gepubliceerd op de website en voor iedereen toegankelijk. Doelstellingen die dit jaar wel 
of niet zijn gerealiseerd zijn:  

 Werven nieuwe en behouden bestaande leden. Dat is gelukt. Eind 2018 waren er 109 
jeugdleden tegen 107 eind 2017. 9 jeugdleden zijn per 1 januari 2019 senioren lid en is er dus 
een hele weg te gaan om die aantallen aan te vullen. Dat is in 2018 gelukkig opgevuld met 10 
nieuwe blauwe jeugdleden en is ledenaantal dus gestegen. Per 1-1-2019 nu 109 jeugdleden 
tegen 96 op 1-1-2018. Dat dat is geheel tegen de landelijke trend in. 

 Eenduidige communicatie selectiebeleid(JC, TC en trainers). Rechten en plichten van selecties 
zijn onderling afgestemd en vastgelegd. Vier keer per jaar vindt overleg plaats tussen JC – TC 
en trainers. 

 De evenementen die georganiseerd worden laten uitvoeren door ouders en overige vrijwilligers 
gaat goed. M.u.v. het Aardbeientoernooi worden nu alle toernooien en evenementen niet meer 
door de JC direct georganiseerd en alleen begeleid. 

 Whoz Nextteam uitbreiden en meer inzetten bij evenementen en laten helpen bij toernooien. 

 Meer gebruik maken van de Minibanen. Deze zijn in de zomerperiode volop gebruikt. En nu er 
een net hangt tegen ballen naar de volkstuinen maken de trainers er ook meer gebruik van. 

 In 2018 hebben wij met de seniorencommissie een minibaan toernooi georganiseerd. Deze is 
helaas door te weinig animo niet door gegaan en dat is jammer. 

Jaarverslag Jeugdcommissie 2018 
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 Nieuwe groep jeugdleden geworven, kleur Blauw voor jeugd van 4 en 5 jaar oud. Dat is een 
succes met 10 kinderen die elke week komen trainen. 

 Deelnemen aan de najaar competitie voor Geel en Groen 

 De samenwerking met BSO de Tinteltuin is helaas niet tot stand gekomen. Daar en tegen wel 
goede samenwerking met diverse scholen in de omgeving voor schooltennis. 

 
Komend jaar 2019 
Afgelopen jaar hebben wij een korte samenwerking gehad met de Cromme Bal, tijdens de winter voor 
Geel, omdat de KNLTB niks organiseert voor deze categorie in de winter. In 2019 willen wij meer gaan 
samenwerken en is het eerste contact al gelegd om een onderlinge competitie dag te organiseren, 
ergens in maart. 
 
De trainingen worden vanaf 2019 volledig georganiseerd door de trainers zonder tussenkomst van de 
JC. Dus alle communicatie aangaande financiën en indelingen gaan via de trainers en hun 
mailadressen. 
 
In verband met de wijzigingen binnen de JC en het nieuwe bestuursmodel is de JC nog niet zo ver om 
meer doelstellingen voor 2019 te formuleren. Het behoud van de leden en groeien als 2018 blijft een 
speerpunt dat de JC tracht te realiseren met leuke evenementen en toernooien in 2019. 
 
Namens de JC wensen wij iedereen een gezond en sportief 2019 toe. 
 
De Jeugdcommissie 



Gewoon goed in schoonmaakwerk.
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Jaarverslag Kantine Commissie 2018 
 
 
 
Voor het jaar 2018 zijn de onderstaande 
gebeurtenissen en veranderingen in onze 
commissie en onze club de revue gepasseerd. 
 
Allereerst willen wij (Gert-Jan, Auke, Rob en 
Han) natuurlijk heel erg bedanken voor hun 
inzet. Met plezier kan ik u meedelen dat onze 
kantinecommissie vanaf januari 2019 is 
uitgebreid met de volgende leden; Ruben 
Valenteijn (terug van weggeweest), Maarten 
Bouwes en Caitlin Otter (kantinedienst 
rooster). 
Wij zijn dus zeer verheugd dat de commissie 
weer een volle bezetting heeft. 
 
Begin 2018 weinig bijzonderheden met de 
kantinebezetting bij met name de inhaaldagen. 
De aanvoerders waren ingelicht en hebben zelf 
weer voor hun gasten gezorgd m.b.t. de 
drankjes en hapjes. 
De wintercompetitie verloopt zonder veel 
problemen door het zachte winterweer op een 
enkele dag met sneeuw en/of ijs op de banen.  
 
De kantinedienst indelingen hebben in 2018 
weer een update gehad m.b.t. het nieuwe 
indeel systeem via de KNLTB Clubapp. Het 
nieuwe systeem voor de kantinediensten 
invullen, via de Clubapp, was eind 2018 
ingevoerd en alle leden hebben daar gehoor 
aan gegeven door hun diensten zo goed 
mogelijk te vervullen. Door m.n. de gewijzigde 
contributie vormen heeft dat ook 
consequenties voor het aantal te vervullen 
diensten. In combinatie met de iets gewijzigde 
aantal punten per kantinedienst, in de 
competitie weekenden en het Lobbie toernooi, 
kunnen we desondanks melden dat het naar 
wens gaat. Tevens willen wij melden dat de 
‘doordeweeks’ diensten nu vaak door 1 
persoon wordt ingevuld. Het is daarom van 
belang dat bij het afsluiten altijd de laatste 
vertrekkende tennissers de man of vrouw 
vergezeld bij vertrek van het park, vooral in het 
donker. 
 
Het invullen van de kantinediensten van ons 
eigen Lobbie toernooi gaat ook steeds beter, 
hebben wij geconstateerd. Wij willen u graag 
wederom stimuleren om uw (eventuele extra) 
diensten te plannen bij de volgende 
inroostermomenten voor week 30. 
 
Op 10 maart was de tweede “Pub Quizz” 
georganiseerd door het team van Auke en 

consorten. Door een onbekende stroom storing 
kon dat op het laatste moment niet doorgaan,  
 
 
 
 
erg jammer dat het niet doorging. Een nieuwe 
versie staat gepland voor 16 maart a.s. Plezier 
gegarandeerd! Top, Auke en friends! 
 
Ons Open “Lobbie” toernooi was ook weer 
geslaagd. Met weer een betere bezetting als 
voorgaande jaar, dankzij de online inschrijving, 
hebben we een mooie en gezellige week 
gehad en een goede samenwerking met de 
Lobbie commissie.  
 
Ook de clubkampioenschappen waren 
ondanks de iets teruglopende inschrijvingen 
toch weer, geslaagd, mede door de inzet van 
de senioren/toernooi commissie. 
 
Zoals u wellicht heeft kunnen zien, is er het 
nodige verandert in de kantine aankleding. 
Door de nimmer aflatende energie van Cees 
Meijns en Jan Roth hebben wij nu een 
prachtige kinder speel “corner”. Voor de 
allerkleinsten een kleur en knutsel deel en voor 
de opgeschoten jeugd een heuse Game plek 
met prachtig scherm. Tevens is de bar van 
onder tot boven bekleed met hedendaagse 
planken en is er ondertussen een nieuwe 
wandkast gerealiseerd in de commissiehoek. 
 
2019 zal ons wederom veel uitdagingen geven 
maar ook de altijd gezellige evenementen in 
onze kantine organiseren, daarover meer in 
het volgende jaarverslag. 
 
Namens de kantinecommissie,  
Gert-Jan Koopmans 

 

Jaarverslag Kantine Commissie 2018 



 
 
 
 
 
 
(HOOFD)SPONSOR 
Helaas heeft het lobbietoernooi geen hoofdsponsor gehad in 2018. Er is wel gesproken met 
(baansponsoren) Bart Bos en Gert-Jan Koopmans over gezamenlijke uitbreiding van 
sponsorschap, echter bleek alles te kort dag en was het niet meer realiseerbaar. Zij staan 
ervoor open om verder te praten voor volgend jaar.  
 
BakerTillyBerk, Koman Bouwbedrijf, BKS, Bennis Uitvaart, VGN en Wilskracht waren de 
baansponsoren en Grand café Atlantic de terrassponsor. TennisDirect sponsorde de prijzen. 
 
CREW 
We hebben dit jaar Robert verwelkomt als nieuw lid in de lobbiecommissie en Edwin heeft 
zijn rentree gemaakt. Het was wederom een gezellige sfeer binnen dit team. We gaan voor 
volgend jaar allemaal door in de commissie.  
 
VOOR HET TOERNOOI 

- Voorbereiding: brainstormen over extra/nieuwe activiteiten heeft te lang geduurd. Er 
werden geen knopen doorgehakt. Met name ten aanzien van de sportmonologen, het 
was te ingewikkeld en pas erg laat bleek hoge kosten -> afgeblazen -> zonde van de 
tijd en energie.  

- Aandachtspunten voor komend jaar: activiteiten plannen die haalbaar zijn. 
- Het aantal vergaderingen dit jaar (6) was goed. De sfeer tijdens de vergaderingen 

was prettig. Ook zijn sommige activiteiten voorbereid in subgroepjes, wat effectief 
werkt. 

- Posters moeten eerder besteld worden, zodat ze halverwege de competitie 
opgehangen kunnen worden. Poster ook in de Setzetsels en op de website plaatsen.   

- Het was opvallend dat er maar weinig KLTV leden zich hadden ingeschreven, erg 
jammer! Er wordt gebrainstormd hoe we de KLTV leden kunnen motiveren om mee te 
doen. Wellicht hoge categorie spelers/ de trainers om hulp vragen (zoals Sjoerd 
Migchelsen, Nikander Damianos, Max Pootjes, Auke de Boer)? Hier komend jaar 
verder over nadenken. 

- Indien categorie 45+ niet doorgaat in verband met te weinig inschrijvingen, graag de 
betreffende spelers informeren en overleggen in welke categorie ze dan worden 
geplaatst.  

- Evt. leeftijd verlagen naar 15+ om meer deelnemers te kunnen werven? Maar kan dit, 
mede in verband met schenken van alcohol? Wat zijn de regels hieromtrent? 

 
TIJDENS HET TOERNOOI 

- Dit jaar: … spelers, …. inschrijvingen en … onderdelen. 
- De planning was goed dit jaar. Alles verliep prima, elke avond op tijd klaar. 
- Het was erg mooi weer, 2 dagen zelfs erg heet met temperaturen >35 gr. We hebben 

een hitte protocol in werking gesteld. Er zijn flesjes water uitgedeeld namens de 
KLTV en we speelden 3e set super tiebreak. We lieten dit echter bij sommige partijen 
aan de spelers zelf over om dit te beslissen. Hierdoor werd het voor sommigen 
onduidelijk, wij moeten super tiebreak spelen, maar op de baan naast ons doen ze 
dat niet. Hoe zit dat? We moeten hier duidelijk over communiceren mocht zo’n 
situatie zich weer voordoen. Sommigen van ons vinden dat wij dit moeten beslissen 
als commissie en hier strikt in zijn, zodat het voor iedereen duidelijk en hetzelfde is. 
Anderen vinden het een goed idee om het wel aan de spelers over te laten, zolang 
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het maar wel voor aanvang van de wedstrijd duidelijk wordt afgesproken. We 
kwamen niet echt tot overeenstemming, maar zullen hier voor volgend jaar wel een 
knoop over moeten doorhakken hoe we zo’n dergelijke situatie gaan aanpakken.  

- Tijdens het toernooi hebben Gert-Jan en John nog enkele parasols bij gekocht, dit 
was wel nodig gezien de zon en de tropische temperaturen. We vinden echter wel dat 
dit eigenlijk de taak was van de onderhoudscommissie.  

- Terugkomend puntje op de evaluatie en wederom een reminder voor volgende editie; 
niet te veel wedstrijden verplaatsen, indien toch verplaatsen alles goed noteren. En 
spelers altijd direct aanvinken wanneer ze zich melden. 

- In verband met de vele verhinderingen; goed idee om nog eenmaal een mail uit te 
sturen voor de loting met de vraag/mededeling “kijk nog een keer naar uw 
verhinderingen, we verplaatsen niet”. Dan is het voor spelers extra duidelijk dat we 
niet voor ieder wissewasje verplaatsen en we nee zullen verkopen, maar ook zou het 
kunnen dat er verhinderingen afvallen omdat andere geplande activiteiten 
bijvoorbeeld niet door blijken te gaan. 

- We hebben dit jaar zeer vaak gepubliceerd, dit wordt als prettig ervaren. Dan kunnen 
geïnteresseerden op afstand goed alle uitslagen volgen.  

- Donderdagavond was de muziekbingo. Dit was een succes. Het was een erg hete 
avond, maar desondanks nog redelijk wat deelnemers. Het was erg gezellig. Ook nog 
wat extra inkomsten uit ontstaan door de verkoop van de bingokaarten, wat mooi 
meegenomen was. We doen het volgend jaar zeker weer. Voor volgend jaar wel 
aandachtspuntje om het iets sneller te laten te verlopen.  

- Vrijdagavond feestavond DJ Swim. Was ook erg leuk. Goede prijs. Ook super warme 
avond, waardoor er weer weinig werd gedanst helaas, maar desondanks een 
geslaagde avond.  

- Presentje was dit jaar een frisbee, werd matig ontvangen. De gratis goodies van 
TennisDirect te weten de gripjes en de sleutelhangers met een tennisballetje waren 
wel een succes.  

- De “banaan met spreuk” die werd uitgereikt aan alle finalisten werd weer met veel 
enthousiasme ontvangen.  

- Masseur op de finaledag beter aankondigen, zowel voor het toernooi als tijdens 
(omroepen). 

- Opkomst op de sponsorborrel was laag. Toch zullen we de sponsorborrel blijven 
organiseren om sponsoren iets leuks te kunnen aanbieden.  

 
NA HET TOERNOOI 

- Er waren geen storneringen. 
- PM voor volgend jaar, we hebben nog vlaggetjes over.  
- Nog +/- 100 frisbees over, wellicht weer overdoen aan de jeugdcommissie (net als 

vorig jaar met overgebleven beachball sets) 
- Afterparty van de commissie op zondagavond was wederom top! 
- Afsluitetentje: vrijdag 2 november Grand café Atlantic. 



 

 

 

 

 

 
Het gehele jaar wordt er door een aantal vrijwilligers gewerkt om de banen, het tennispark en / of de 
opstallen in een optimale onderhoudskwaliteit te brengen en bespeelbaar te houden. Met regelmaat wordt 
er zelfs buiten de reguliere avond en/of ochtend gewerkt als er om specifiek onderhoud of herstelwerk 
wordt gevraagd.  
 
In het begin van dit jaar is er helaas afscheid genomen van de grote ‘voorman’ Mathieu Mimpen, die om 
gezondheidsredenen van verdere betrokkenheid moest afzien. Wij zijn hem bijzonder veel dank 
verschuldigd en erkentelijk voor wat hij voor KLTV heeft betekent; nogmaals dank en wensen hem vooral 
een voorspoedig herstel en alle goeds. 
 
Halverwege het jaar is er contractueel grootonderhoud door HSM – Hollandsche Sportvelden Mij.- 
gepleegd, waarbij de kwaliteit van de grasmat nu aanleiding heeft gegeven, zoals voorspelt, om naar 
vervanging te streven. De kwaliteit en resterende levensduur – gelegd in augustus 2006 - noopt het bestuur 
om in 2019 een renovatie toe te passen. Op basis van verschillende offertes is er in klein comité onderzocht 
welke voorstellen m.b.t. vervanging van de kunstgrasbanen, hekwerk en verlichting richting bestuur 
gestuurd zouden worden, teneinde in tweede helft van 2019 tot uitvoering te kunnen komen. 
 
De bankjes op de banen hebben hun eigen status gekregen en vergen uiteraard het nodige onderhoud, 
wat tegelijkertijd gebeurd met de banken rondom de tennisbanen. Naast deze zorg wordt eveneens 
aandacht besteed aan tennisnetten, bomen/struiken, terrasmeubilair, verlichting, sanitair, cv/boiler, 
beveiliging, waarbij onderhoudscontracten een rol blijven spelen. In het voorjaar is de aandacht specifiek 
gericht op het opruimen van lente-afval (elzenproppen, e.d.), terwijl na de zomer een intensieve periode 
langs komt om een dagelijks /-wekelijkse het ’herfst-afval’ te verwijderen.  
 
Bij het begin van die herfstperiode is er na een orkaanachtige storm een gigantische boom vanuit de 
openbare zone over baan 1 gevallen met alle gevolgen en schade van dien. De opruimactie bracht de OC 
een giga klus om de gevaarlijke situatie ongedaan te maken en de enorme ‘takkenberg’ op te ruimen. 
Verder geeft een vorst- en sneeuwperiode de nodige overlast en irritatie, want de trainers willen hun werk 
doen en de leden willen, ondanks alles, toch tennissen. Gepoogd wordt te ruimen en te walsen om de 
banen enigszins bespeelbaar te krijgen en daarna wachten op betere tijden. 
 
De lichtarmaturen, die bij een extern bedrijf in onderhoud staan, hebben ons afgelopen jaar behoorlijk in 
duisternis/schemerig laten zitten. Telkens vielen er lampen uit, waarvan de oorzaak niet te achterhalen viel. 
Vele bezoeken van technici volgenden elkaar op zonder enig resultaat, wat tot behoorlijk wrevel leidde. Nu 
lijkt het, na vervanging van een aantal lampen, voorlopig acceptabel tot het moment van wisseling naar 
LED verlichting. 
 
De focus blijft om alert en gepast met onze bezittingen om te gaan en daar waar noodzakelijk zal de OC 
haar betrokkenheid absoluut doen laten gelden. Bij dit functioneren zal de OC zelf haar materiaal en 
(draaiende) materieel vanwege het intensieve gebruik op kwaliteit (laten) toetsen / onderhouden, zodat hun 
functioneren verantwoord en veilig kan gebeuren. Zij beoordeelt of nieuw materieel / materiaal nodig ofwel 
aan vervanging toe is.  
 
De drainage werkt na een gedegen onderhoud door Facta (Remondis) best wel acceptabel, alleen zit de 
vereniging nog steeds in een discussie met de gemeente over de enorme ‘wateroverlast’ (grondwater of 
oppervlakte water) vanuit het gebied van de nieuwe Crommenije. De tijdelijke maatregelen leken een 
oplossing, alleen blijkt in de praktijk dat dit een ‘schijnvertoning’ is, want droge voeten zullen we niet houden 
op deze wijze. 
 
Elk jaar worden er controles en onderhoud gepleegd in het clubgebouw, terwijl afgelopen jaar mooie 
initiatieven zijn ontplooid om de sfeer en het verblijf in de kantine aantrekkelijker te maken. Het geheel geeft 
een uiterst sfeervolle en warme uitstraling.  
 
De OC-ploeg streeft naar een optimaal tennisseizoen en vertrouwt op voldoende begrip als er zich 
ongemakken voordoen en wenst een ieder een succesvol tennisjaar 2019!  
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Beste Leden van de KLTV, 
 
Het jaar 2018 is wederom voorbij en zoals u waarschijnlijk weet, heeft Mark Sijthoff de hamer 
overgenomen van Gerard Schavemaker en heeft de TC verlaten. 
 
Er blijven natuurlijk leermomenten in onze commissie, maar we trachten de “problemen” over het 
algemeen in goede harmonie op te lossen. 
 
Als we terugkijken naar 2018 dan zien we het volgende: 
De voorjaarscompetitie van 2018 is goed verlopen. 30 Teams hebben deelgenomen aan de competitie 
en we hebben diverse kampioenen mogen huldigen. Op de zaterdag spelen er weinig teams overdag 
en op de zaterdagavond wat meer, maar dat is eenvoudig in te plannen en de wachttijden zijn minimaal. 
 
Omdat de KNLTB heeft besloten dat de jeugdteams verplicht op zondag moeten spelen is dat qua 
planning erg lastig en ik hoop dat er wat begrip komt van de ouders, begeleiders en spelers dat we niet 
continu twee banen kunnen reserveren per team.   
 

 De jaarlijkse BBQ was wederom een groot succes en deze houden we er voorlopig elk jaar in. 

 De zomer en wintertrainingen werden goed bezocht door de selectiespelers. De gemiddelde 
opkomst was goed. 

 Er kan buiten bijna het hele jaar door worden getennist en we missen de trainingen in de hal volgens 
mij niet (Tenniscentrum Wormerveer bestaat overigens niet meer). 

 De selectiegroep traint bij KLTV op de dinsdagavond en zaterdagochtend. 

 Er doen slechts 4 teams mee aan de RWBC. 2 teams op zaterdagavond en 2 team op zondag. 

 Dames 1 op zondag is inmiddels kampioen geworden: van harte gefeliciteerd. 

 2019 zal een bijzonder jaar worden, want het gehele park zal onder handen worden genomen, LED 
verlichting, nieuw hekwerk ,de banen worden vervangen en waarschijnlijk komen er 2 padelbanen 
bij. 

 
Uiteraard zien we met vertrouwen het jaar 2019 tegemoet. Wij wensen u allen een prettig en zonder 
blessures sportief en voornamelijk gezellig tennisjaar. 
 
Namens de volledige TC een vriendelijke groet, 
 
Cees Meijn 
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Noorderhoofdstraat 69  Krommenie
T: 075.6283477 

 Open: 
Dinsdag t/m Zaterdag 

Maandag gesloten

Fietskleding

accessoires

E-Bikes

Ebike Service Centre

0800-0242000
KEPLERSTRAAT 3 • HEERUGOWAARD • WWW.ATTACK.NL

BEL GRATIS:

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
(

)

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

www.bosenolgers.nl
www.bosenolgers.nl

Sportieve 
fietsers 
vinden 
snel de 

weg naar 
mooi 

materiaal!

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

 

Kleine Beer 132-134
1562VH Krommenie

T: 075-6210702
E: fysiotherapie@fitkrommenie.nl

I:  www.fitkrommenie.nl



KALENDER 2019 
MAART 2019 

Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen 

VR 1 TC 19:00 - 20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZA 2 TC 10:00 - 11:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZO 3 TC 10:00 - 12:00 OEFENWEDSTRIJDEN SENIOREN 6 

DI 5 TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

VR 8 TC 19:00 - 20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

      19:45 KLAVERJASAVOND   

ZA 9 TC 10:00 - 11:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

SC 10:00 - 16:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL 4 - 6 

    TC 18:00 - 22:00 WINTERCOMPETITIE (RWBC) 4 

ZO 10 SC 10:00 - 16:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL 6 

MA 11 SC 19:00 - 23:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL 4 - 6 

DI 12 TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

    SC 19:00 - 23:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL 4 - 6 

WO 13 SC 19:00 - 23:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL 4 - 6 

DO 14 SC 19:00 - 23:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL 4 - 6 

VR 15 TC 19:00 - 20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

    SC 19:00 - 23:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL 4 - 6 

ZA 16 TC 10:00 - 11:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

    SC 10:00 - 16:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL 4 - 6 

    TC 18:00 - 22:00 WINTERCOMPETITIE (RWBC) - INHAAL 6 

ZO 17 TC 10:00 - 16:00 WINTERCOMPETITIE (RWBC) - INHAAL   

    SC 10:00 - 16:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL FINALES 6 

MA 18 JC 15:00 - 19:00 HANS BOERMEESTER TOERNOOI 6 

DI 19 JC 15:00 - 19:00 HANS BOERMEESTER TOERNOOI 6 

    TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

WO 20 JC 15:00 - 19:00 HANS BOERMEESTER TOERNOOI 6 

DO 21 JC 15:00 - 19:00 HANS BOERMEESTER TOERNOOI 6 

VR 22 JC 15:00 - 19:00 HANS BOERMEESTER TOERNOOI 6 

    TC 19:00 - 20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZA 23 TC 10:00 - 11:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

    JC 15:00 - 19:00 HANS BOERMEESTER TOERNOOI FINALES 6 

DI 26 TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

WO 27 BESTUUR 20:00 AANVOERDERSAVOND +   

        AFHALEN COMPETITIEBESCHEIDEN / BALLEN   

VR 29 TC 19:00 - 20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

    BESTUUR 20:00 ALGEMENE LEDENVERGADERING   

ZA 30 TC 10:00 - 11:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZO 31 JC 10:00 - 14:00 VOORJAARSCOMP. JEUGD ROOD/ORANJE 6 



APRIL 2019 

Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen 
MA 1 BESTUUR 19:00 - 21:00 UITREIKING NIEUWE BONDSPASJES   

DI 2 BESTUUR 19:00 - 21:00 UITREIKING NIEUWE BONDSPASJES   

    TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

WO 3         

DO 4         

VR 5 TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZA 6 TC 12:00 - 22:00 VOORJAARSCOMPETITIE 6 

ZO 7 JC / TC 09:00 - 20:00 VOORJAARSCOMPETITIE 6 

MA 8         

DI 9 TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

WO 10         

DO 11         

VR 12 TC 10:00 - 14:00 VOORJAARSCOMPETITIE 4 

    TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZA 13 TC 12:00 - 22:00 VOORJAARSCOMPETITIE 6 

ZO 14 JC / TC 09:00 - 20:00 VOORJAARSCOMPETITIE 6 

MA 15         

DI 16 TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

WO 17         

DO 18 TC 09:30 - 13:00 ONDERLINGE DAMES COMPETITIE 2 

VR 19 TC 10:00 - 14:00 VOORJAARSCOMPETITIE 4 

    TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZA 20 TC 12:00 - 22:00 VOORJAARSCOMPETITIE 6 

ZO 21     1e PAASDAG   

MA 22     2e PAASDAG   

    JC / TC 09:00 - 20:00 VOORJAARSCOMPETITIE 6 

DI 23 TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

WO 24         

DO 25 TC 09:30 - 13:00 ONDERLINGE DAMES COMPETITIE 2 

VR 26 TC 10:00 - 14:00 VOORJAARSCOMPETITIE 4 

    TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZA 27     KONINGSDAG   

        MEIVAKANTIE T/M 5 MEI   

    TC 10:00 - 22:00 VOORJAARSCOMPETITIE INHAAL 6 

ZO 28 JC / TC 10:00 - 22:00 VOORJAARSCOMPETITIE INHAAL 6 

MA 29         

DI 30 TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 
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MEI 2019 

Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen 

WO 1         

DO 2         

VR 3 TC 10:00 - 14:00 VOORJAARSCOMPETITIE INHAAL 4 

    TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZA 4     DODENHERDENKING   

    TC 10:00 - 22:00 VOORJAARSCOMPETITIE INHAAL 6 

ZO 5     BEVRIJDINGSDAG   

    JC / TC 10:00 - 22:00 VOORJAARSCOMPETITIE INHAAL 6 

MA 6         

DI 7 TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

WO 8         

DO 9         

VR 10 TC 10:00 - 14:00  VOORJAARSCOMPETITIE 4 

    TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZA 11 JC / SC 10:00 - 17:00 KONING MINITOERNOOI 
mini 

baan 

    TC 12:00 - 22:00 VOORJAARSCOMPETITIE 6 

ZO 12 JC / SC 10:00 - 17:00 KONING MINITOERNOOI 
mini 

baan 

    JC / TC 09:00 - 20:00 VOORJAARSCOMPETITIE 6 

MA 13         

DI 14 TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

WO 15         

DO 16         

VR 17 TC 10:00 - 14:00 VOORJAARSCOMPETITIE 4 

    TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZA 18 TC 12:00 - 22:00 VOORJAARSCOMPETITIE 6 

ZO 19 TC 09:00 - 20:00 VOORJAARSCOMPETITIE 6 

MA 20         

DI 21 TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

WO 22         

DO 23         

VR 24 TC 10:00 - 14:00 VOORJAARSCOMPETITIE 4 

    TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZA 25 TC 12:00 - 22:00 VOORJAARSCOMPETITIE 6 

ZO 26 TC 09:00 - 20:00 VOORJAARSCOMPETITIE 6 

MA 27         

DI 28 TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

WO 29         

DO 30     HEMELVAARTSDAG   

    JC / TC 09:00 - 22:00 VOORJAARSCOMPETITIE INHAAL 6 

VR 31 TC 10:00 - 14:00 VOORJAARSCOMPETITIE 4 

    TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 



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
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De jeugdcommissie heeft in het najaar van 2018 afscheid moet nemen van haar 
bevlogen voorzitter Ruben, maar er zijn gelukkig ook een aantal nieuwe 
commissie leden bijgekomen, zodat er nog steeds een volwaardige 
jeugdcommissie staat om voor de jeugd, naast de trainingen, competitie en 
toernooien, ook leuke activiteiten te organiseren. En aan energie en ideeën in elk 
geval geen gebrek! 

 
Het Halloween toernooi in het najaar van 2018 was al een groot succes met een 
hoge opkomst van de jeugd uit alle categorieën. De kantine was omgetoverd tot 
een griezelig bolwerk vol spinnenwebben en de trainers liepen rond als ware 
zombies. De kinderen waren zelf ook in allerlei griezelige uitdossingen gekomen 
en er was een ook een prijs verbonden aan de mooiste creaties. Er was nog een 
lichte zorg dat de speurtocht in het donker door het park rondom de club 
misschien te eng zou zijn voor de kinderen, maar de spoken die in de bosjes 
verstopt zaten konden de door de wol geverfde kinderen nauwelijks de stuipen 
op het lijf jagen! Op de baan hadden de trainers leuke spellen geregeld, 
waaronder het kapot tennissen van een piñata. In de Lobbie werden cupcakes 
versierd en deden de kinderen zich tegoed aan een lekker patatje. Al met al een 
zeer geslaagde avond met veel positieve reacties. 



Vestigingsadres Zienlaan 4, 1911 TR, Postadres Hoogdorperweg 33, 1965 NB Heemskerk, tel 0251-310155
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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



Om ook gedurende de wintermaanden de betrokkenheid van de kinderen bij de 
club wat te borgen is er in februari het Apres-ski toernooi georganiseerd.  
Natuurlijk loop je in februari het risico dat het weer roet in het eten kan gooien. 
Bij de organisatie van zo'n toernooi moet je dan ook een plan B hebben. Helaas 
was de weersverwachting inderdaad niet bepaald goed en in de dagen 
voorafgaand aan het toernooi is er dan ook koortsachtig overleg gevoerd hoe het 
toernooi vormgegeven kon worden zonder de kinderen te veel bloot te stellen 
aan noodweer. Het aantal inschrijvingen was weer zo hoog dat afblazen in elk 
geval geen optie was, dus een aantal activiteiten is naar binnen verhuisd en 
verder is er gewoon het nodige geïmproviseerd. En gelukkig werden we beloond 
voor de standvastigheid en is er achteraf amper noemenswaardige regen 
geweest. De kinderen vonden het weer prachtig. IJspegels vangen, spijkers in 
een houten blok slaan, een hockey-estafette, lopen op lange ski's, marshmallows 
opwarmen boven een kampvuurtje en nog vele andere activiteiten. En terwijl de 
ouders konden genieten van een glühwein of warme chocolademelk zaten de 
kinderen te smullen van de poffertjes. We hebben veel blije gezichten zien 
rondrennen en hopen dat iedereen het inderdaad naar de zin heeft gehad. Het 
whoznext team heeft wederom haar steentje bij gedragen in de voorbereiding en 
de begeleiding van de activiteiten, waarvoor grote dank! 

 
De komende maanden zijn er ook weer de nodige toernooien gepland. Na het 
Choco-toernooi op 2 maart samen met de Cromme Bal volgen ook nog het 
traditionele Hans Boermeester toernooi (half maart), het Aardbeientoernooi (eind 
juni) en een familietoernooi op 6 juli. Daarna breekt de vakantieperiode aan en 
in augustus zullen de banen gerenoveerd worden. Hierdoor zullen de 
Jeugd clubkampioenschappen helaas niet zoals ieder jaar plaats kunnen vinden 
in de laatste week van de zomervakantie. Dit toernooi is nu (onder voorbehoud) 
gepland na de zomervakantie van 31 augustus - 15 september 2019. Houd de 
jeugd activiteitenkalender in de Lobbie in de gaten en schrijf je in, hopelijk 
kunnen we weer op net zoveel animo rekenen als bij de recentelijke toernooien!   

 
 
Groet,  
De jeugdcommissie  



Contact 
Voorzitter: marksijthoff@hotmail.com 
Secretariaat: secretariaat@kltv-krommenie.nl 
Penningmeester: penningmeester@kltv-krommenie.nl 
Ledenadministratie: ledenadm@kltv-krommenie.nl 
Kantinecommissie: kantine@kltv-krommenie.nl 
Technische Commissie:  vcl.tc@kltv-krommenie.nl 
Seniorencommissie:  seniorencommissie@kltv-krommenie.nl 
Jeugd Commissie: kltv-jc@live.nl 
Trainers: trainers@kltv-krommenie.nl 
 
Bezoek de website van KLTV voor uitgebreide contactgegevens 
 
Editie maart 2019 
 
Enkele exemplaren liggen in de lobbie. 
redactie.setzetsels@kpnmail.nl 
 
Het clubblad verschijnt 6 keer per jaar.  
De sluitingsdatum voor de kopij voor de volgende editie: 7 april 2019 
 
Archief: www.kltv-krommenie.nl 

Dit is het officiële clubblad van K.L.T.V. 
Krommenieër Lawn Tennisvereniging 
 

Adres 
Rosariumlaan 47 
1561 SX Krommenie 
Postbus 241 
1560 AE Krommenie 
  
Rekeningnummers  
NL63RABO0333901827 & NL85INGB0004319064 
 
Redactie 
Giso Brasser, Jonna Klene-Brasser, Eelco Klene en Jarne Postmus 
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