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Notulen Algemene Ledenvergadering KLTV Krommenie  
4 september 2020 
 
 

Opening 
 

• Voorzitter Mark Sijthoff heet iedereen van harte welkom en opent om 20.00u de vergadering. Het is 
een normale ALV in een bijzondere tijd. 

• Speciaal welkom voor de aanwezige Ereleden en de Leden van 
Verdiensten. 

• De leden die zich afgemeld hebben, zijn toegevoegd als bijlage.  

• De presentielijst is getekend door alle aanwezigen.  

• De secretaris, Arjan Meegdes, stelt vast dat 26 stemgerechtigde 
leden de presentielijst hebben getekend. Dit aantal is volgens de 
statuten te weinig om besluiten te kunnen nemen. Derhalve sluit 
de voorzitter de vergadering, om vervolgens, conform de statuten, 
een nieuwe vergadering te openen met dezelfde agenda. 

• Voor de leden die overleden zijn in 2019 en de eerste helft van 2020 en onder andere Nel van Vaalen 
die enkele weken geleden is overleden vraagt de voorzitter een moment van stilte om deze leden te 
herdenken. 

• De presentatie van de Algemene Ledenvergadering is terug te vinden op de website en in de KNLTB 
ClubApp! 

 
Mededelingen 
 
Pomp – gemeente Zaanstad 
Er zijn diversen gesprekken gevoerd met de gemeente. De nieuwe pomp is voor een groot deel op kosten 
van de gemeente geplaatst. De afgelopen jaren hebben wij veel last gehad van water waarschijnlijk omdat 
het zwembad een stuk hoger geplaatst is en het overtollige regenwater hierdoor naar het terrein van KLTV 
liep. De pomp die geplaatst is, werkt goed.  
 
Daarnaast is er een drainage aangelegd bij de padelbanen en daar staat na regen nu bijna geen water meer. 
KLTV is uiteraard de gemeente dankbaar die heeft meegedacht en de kosten van de pomp op zich heeft 
genomen. Gerard Schavemaker heeft samen met de OC hier veel in betekent en daar is de vereniging 
uiteraard zeer blij mee. 
 
Start aanleg fietspad – gemeente Zaanstad 

 
Dit jaar wordt de aanleg van een nieuw fietspad achter de banen gerealiseerd door 
de gemeente. Ook hier komt een drainage aan beide zijde van het pad om 
wateroverlast tegen te gaan.  
 
De aanleg van het fietspad kan overlast veroorzaken aan de kant van de 
parkeerplaatsen bij het zwembad. De gemeente heeft bij ons aangegeven dat dit 
wellicht 2 tot 3 dagen gaat duren en dat de poort dan tussen baan 3 en 4 niet 
gebruikt kan worden. 
 
 
 
 

 
Beleidspunten 2020 
Ledenbehoud en ledenwering 
Voor het tweede jaar is de actie van de ZomerChallenge een succes. In totaal hebben 38 leden zich 
aangemeld. 
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Commissie actiepunten 
Wegens de corona is dit even blijven liggen. Er heeft veel werk gezeten in de communicatie en alle 
actiepunten omtrent het Corona. Het bestuur pakt de actiepunten weer op en gaat ervoor zorgen dat deze 
uitgevoerd worden in samenwerking met de verschillende commissies. 

 
Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
Goedkeuren notulen 2019 
De notulen van de ALV van 29 maart 2019 wordt door de ALV goedgekeurd. 
 
Commissie verslagen 2019 
De commissie verslagen worden door de ALV goedgekeurd. 

 
Financieel verslag 2019 
Het financieel verslag 2019 van KLTV is gepubliceerd op de website van KLTV. Hieronder een korte 
samenvatting van de zaken die door de penningmeester, Robert Melgerd, zijn uitgelegd en toegelicht. 
 
Financieel resultaat 2019 
Het jaar 2019 was een bijzonder jaar voor de vereniging! Veel investeringen, de seniorenselectie en jeugd 
leden in nieuwe kleding dankzij Bert van Vulpen, Jezz, Valverde en Steboma. Er zijn toenemende 
opbrengsten door nieuwe contributievormen (incl. zomerchallenge), de nieuwe hoofdsponsor Bert van 
Vulpen makelaars & hypotheken en door éénmalige sponsorbijdragen van o.a. van leverancier PadelBouw.  
 
Over het jaar 2019 is een positief resultaat behaald van € 8.124,-. Sturen op gezond exploitatieresultaat 
gedreven door beheersing uitgaven is de doelstelling van het bestuur. De toename van opbrengsten heeft 
deels te maken met de aanmelding van 29 zomerleden in 2019.  
 
Opbrengsten 
De ontwikkeling van de opbrengsten staan onder druk door dalende kantineopbrengsten. Alternatieve 
contributievormen zullen worden voorgelegd. De sponsorinkomsten zijn toegenomen en daar zijn wij heel 
erg blij mee. 
 
Uitgaven  
De kosten in 2019 zijn op het niveau van 2018. Afgelopen jaar zijn er richtlijnen uitgeschreven en gedeeld 
met de commissies om de kosten beheersbaar te houden. 
 
Investeringen 2019 
In 2019 is flink geïnvesteerd in het park van KLTV. Ledverlichting, renovatie tennisbanen, nieuw hekwerk 
(incl. toegangspoort Crommenije zijde), grondwerk padelbanen en realisatie padelbanen. De kosten van de 
tennisbanen vielen hoger uit door het vernieuwen van de lava-ondergrond. De toegangspoort en middenpad 
tussen baan 3 en 4 die is aangelegd waren niet begroot. De totale kosten, na aftrek van subsidies, liggen 
wel onder de begroting.  
 
KLTV heeft deze investeringen niet kunnen doen zonder subsidies. In 2019 zijn subsidies ontvangen van het 
Schipholfonds, het Honig Laan Fonds en het Rabobank Cooperatie fonds. Daarnaast heeft KLTV gebruikt 
gemaakt van de subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccomodaties (BOSA) die 20% heeft 
gesubsidieerd op investeringen en zelf 35% op duurzame investeringen (zoals de ledverlichting). 
 
De schulden per ultimo 2019 komen voort uit de financiering van de investeringen in 2019, veroorzaakt door 
de lening bij HSM en de obligatieleningen. 
 
Verslag kascommissie en decharge Bestuur 
Voorzitter van de kascommissie Rien Stor heeft zich afgemeld voor de ALV en heeft lid Cees Meijn gevraagd 
het woord te voeren.  
“De kascommissie heeft de financiële informatie in goede orde ontvangen en gecontroleerd. De commissie 
stelt vast dat het financieel verslag een getrouw beeld schetst van de financiële positie van de vereniging. 
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De commissie spreekt zijn waardering uit voor het financiële beheer en de wijze waarop de vereniging een 
nieuwe koers heeft ingeslagen met de aanleg van twee padelbanen, vervanging van de banen, vernieuwing 
hekwerk en modernisering van de verlichting. 
 
Hoewel de coronacrisis de financiële positie van de vereniging in 2020 zeker zal beïnvloeden, leidt het in de 
ogen van de kascommissie geen twijfel dat het solide financieel beheer een belangrijke rol zal spelen om de 
effecten daarvan zo goed mogelijk het hoofd te bieden. 
 
Gegeven de toenemende financiële complexiteit is het advies aan het bestuur om komende kascommissies 
nadrukkelijk onafhankelijke financiële expertise aan te bieden opdat de controlerende taken namens de 
vereniging met voldoende kennis wordt uitgevoerd en leden van de vereniging geen belemmering voelen om 
zich beschikbaar te stellen voor deze werkzaamheden”. 
 
Tenslotte vraagt de kascommissie de ALV om decharge verlenen aan het Bestuur over het verenigingsjaar 
2019 en het Bestuur te bedanken voor hun inzet. De leden geven een daverend applaus en stemmen in met 
het decharge voorstel van de kascommissie. 
 
Benoeming lid kascommissie en reserve lid 
Rien Stor verlaat de kascommissie. Cees Meijn wordt voorzitter. Lid wordt Roy Hartsuiker en reserve lid 
wordt Ron Kruithof. 
 
Ledenontwikkeling 
In de aantallen zoals vermeld in de presentatie zitten ook de donateurs verwerkt, maar dit is voor ieder jaar 
meegenomen. Het aantal leden daalt op dit moment niet meer, maar laat een lichte stijging zien. Hierin zijn 
de zomerleden niet meegenomen.  
 
Het aantal leden in de leeftijdsgroep tussen 20- 29 jaar is weer toegenomen sinds 2018 volgens de 
leeftijdsgrafiek in ALV presentatie van 13 in 2018 naar 23 in 2019 naar 29 in juni 2020. Het aantal leden in 
de leeftijdsgroep 30 – 39 jaar loopt terug. Ook moeten wij scherp blijven op de jeugdleden en hier aandacht 
aan blijven besteden. Verder ziet het bestuur wel een positieve ontwikkeling bij de padelsport. De banen zijn 
bijna iedere avond en in het weekend bezet.  
 
Begroting 2020 
Het Bestuur heeft besloten om de begroting voor 2020 te schrappen. Door de Corona pandemie en alle 
maatregelen vanuit Kabinet, RIVM en KNLTB is er een dermate onzeker verenigingsjaar voor KLTV 
ontstaan. Deze onzekerheid maakt het niet meer mogelijk een reële inschatting van de financiële 
uitgangspunten te maken en aan de ALV een begroting te presenteren. 
 
H1 2020 
Exploitatieresultaat is significant omlaag. H2 2020 resultaat is nog onzeker door de huidige situatie. KLTV 
blijft desondanks investeringen doen, waaronder de borstelmachine, fundering padelbanen en de genoemde 
pomp.  
 
Tevens heeft KLTV een bijdrage gekregen van de overheid, nl. COVID-subsidie. Dit was een eenmalig 

bedrag van € 4.000,- en een Tegemoetkoming Vaste Lasten van ongeveer € 4.000.-. Daarnaast heeft één 

van de obligatiehouders aangegeven de terugbetalingen van de obligatie te schenken aan de vereniging. 
Deze tegemoetkomingen waren hard nodig om uitgaven de blijven te doen en de vereniging actief te houden. 
 
Contributievormen 2021 
Het bestuur doet een voorstel om de contributie per 2021 te verhogen. De opbrengsten over 2020 zijn een 
stuk lager dan voorgaande jaren door de maatregelen inzake de corona pandemie. Het voorstel is om alle 
contributievormen met €5,- te verhogen met ingang van 2021. Daarnaast wordt er een “Medior” 
lidmaatschap, voor de leden van 18 tot en met 23 jaar ingevoerd met gelijke contributie als de Junior tot 18 
maar met kantinedienst verplichting.  
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Kantine prijzen 2021 
De nieuwe prijzen worden na overleg met de kantine commissie gepubliceerd in december 2020 editie van 
de Setzetsels. 
 
Bestuursvoorstellen 
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. 
 

Stemming:  leden gaan akkoord met de benoeming van Frans van Rooij als adviseur van de 
penningmeester en Gerard Schavemaker als adviseur van de voorzitter. 

 
Besluitvorming 
Lening 
Er is een lening van € 22.385,- incl. BTW gedaan bij Hollandsche SportveldenonderhoudsMaatschappij 
(“HSM”). Deze wordt afgelost in 10-jaarlijkse termijn tegen 3.5% rente op jaarbasis.  
  
Stemming:  De lening HSM met de aflossing 10-jaarlijkse termijnen aflossen, wordt door de leden 

goedgekeurd. 
 
Contributievoorstel verenigingsjaar 2021 
Er is een voorstel gedaan om de contributie voor 2021 met € 5,- te verhogen en een nieuwe contributievorm 
(Medior) toe te voegen. 
 
Stemming: Het contributie voorstel (verhoging contributie plus medior) verenigingsjaar 2021 wordt door de 

leden goedgekeurd. 
 
Vacatures 
Binnen KLTV zijn er diversen vacatures waar wij leden voor zoeken die deze posities in willen vullen. Mocht 
u interesse hebben in één van deze rollen neem dan contact op met de desbetreffende commissie of geef 
dit aan bij het Bestuur. Het gaat om: 
 

 Hoofd Facilitaire zaken 
 Commissie leden voor Jeugdcommissie • Toernooicommissie • Redactie • TC • Kantinecommissie 

 
Gemma Vroom is gestopt bij de TC en Ruben Valenteyn is gestopt bij de KC. Wij danken beiden voor hun 
inzet bij KLTV Krommenie.  
 
Jubilarissen (25, 40 en 50 jarig lidmaatschap) 
In verband met het corona virus zijn de jubilarissen niet apart uitgenodigd. Wel ontvangen zij een attentie en 
staan zij vermeld in de bijlage.  
 
Uitreiking KLTV-bokaal 
Dit jaar stak er binnen KLTV Krommenie één groep bovenuit. Het is een enorm 
enthousiaste groep en het is supermooi om te zien wat zij allemaal ondernemen. 
Dit gaat bijvoorbeeld om het Halloween toernooi, Winter toernooi en de 
Clubkampioenschappen. Geen toernooi is te gek en de leden die hieraan 
meedoen, zijn altijd super enthousiast. Het bestuur kan niet anders als de 
complimenten geven aan deze groep mensen. 
 
Dit jaar gaat de bokaal naar de Jeugdcommissie. Foto van Yvette de Boer met 
de KLTV-bokaal. 

 
Voorstellen ingediend door tenminste 5 KLTV-leden 
Deze zijn niet ingediend bij het Bestuur 
 
 



 

 
Notulen ALV 4 september 2020   Pagina 5 van 8 

 

Rondvraag 
 
Vraag 
Is er rekening gehouden dat er nu weer toernooien zijn en dat het goed komt qua opbrengsten? En hoe gaat 
bestuur er mee om wat betreft de najaar competitie. Hoe organiseren wij dit met 50 – 60 mensen plus 
aanhang. 
 
Antwoord 
Wij hebben de periode gemist dat je buiten kon zitten en daarom is de omzet sowieso lager. We zullen dit 
niet helemaal meer rechttrekken. Wat betreft de toernooien dit regelt de Technische Commissie. Uiteraard 
gaat het Bestuur ook bekijken hoe we dit moeten gaan doen: 

- Vaste tafel per team 
- Binnen en buiten organiseren 
- Op toezien als club 
- Wedstrijden verplaatsen op voorhand als het slecht weer is 

 
Actie: Eric van Kuik zal de protocollen van de KNTLB-site afhalen en doorsturen naar Teams & Commissies 
 
Vraag 
Is het mogelijk om een rookvrij terras te maken en het liefst een rookvrij park. Daarnaast dat er geen scooters 
meer op het park staan.  
 
Antwoord 
Bij Jeugd stimuleert de KNTLB dit al en wij gaan hier ook zeker naar kijken. Scooters: parkeren waar de 
fietsen staan. 
 
Actie: mail over fietsen en scooters parkeren waar ze horen. 
 
Vraag 
De padelbanen zijn een groot succes. De bezetting is groot en kunnen jullie zien wat het verschil aan 
bezetting is tussen padel en tennis. Is er al nagedacht over uitbreiding van de padelbanen en is zes 
tennisbanen niet te veel. 
 
Antwoord 
Zicht op de baan bezetting is aanwezig en je kunt zien hoe deze gebruikt worden. Padelbanen worden veel 
gebruikt, doordeweeks de hele avond en weekend in de ochtend. Auke krijgt ook veel aanvraag padellessen. 
Het is een succes en dit hadden wij ook gehoopt. Wij moeten goed kijken het aanleggen van extra 
padelbanen financieel kan in verband met de leningen die er al zijn. Op bepaalde piekmoment zijn de banen 
goed bezet. 
 
Actie: Analyse maken van de baan bezetting 
 

Henk Evenaar bedankt 
het bestuur voor zijn werk 
en geeft alle leden een 
doos Merci om met het 
thuisfront te delen! Super 
attent en wordt enorm 
gewaardeerd door het 
bestuur.  
 

 
Interactief gedeelte 
Helaas werkte het niet zoals het zou moeten. Daarom een kleine samenvatting hieronder met een aantal 
actiepunten.   
 
ClubApp: wordt gebruikt, geen opmerkingen. Online reserveren: meeste vinden dit handig 
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Baanreservering voor 1 uur: 1 persoon vindt het veel – merendeel wil het zo houden 
 
Sponsorkliks: de meeste kennen het niet 
Actie: mail sturen over sponsorkliks 
 
Gezonde voeding: aantal zijn hier zeker voor 
Actie: wat zijn de mogelijkheden voor de kantine 
 
Afvalscheiding: veel mensen die vinden dat dit zeker moet 
Actie: mogelijkheden onderzoeken 
 
Nieuwe poort: de meeste zijn voor – is ook om parkeren te stimuleren bij het zwembad. Het is alleen storend 
bij wedstrijden en drukte. 
 
Actie: overleg met de commissie wat te doen – de poort kan opengemaakt worden van buitenaf – hier moet 
naar gekeken worden 
 
Blij met padelbanen: iedereen is blij. Idee: kisten waar je ook je tas in kan doen 
 
Actie: kijken wat er mogelijk is. 
 
Setzetsels: blij met de nieuwe vorm. Idee: tegen betalen het blad op papier krijgen 
 
Sluiting  
Om 21.40 uur wordt de Algemene Ledenvergadering door de voorzitter gesloten en worden de aanwezigen 
hartelijk bedankt voor hun komst.  
 
Foto’s in de ALV Notulen zijn gemaakt door Onno Boermeester. 
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Bijlagen 
 
Bijlage 1: leden die aanwezig waren 
 

Naam KLTV lid 
Barten, Klaas 

Berkhout, Peter 

Boer, Auke de 

Boer, Yvette de 

Boermeester, Onno 

Boon, Eva 

Bouwen, Wim 

Evenaar, Henk 

Fieseler, Rob 

Fieseler, Joke 

Haarhuis, Marcel 

Hart, Dick 

Hartsuiker, Roy 

Klooster, Han 

Kruithof, Ron 

Kuik, Eric van 

Luit, Cees van 

Mark, Jeffrey van der 

Masee, Heidi 

Meegdes, Arjan 

Melgerd, Robert 

Pootjes, Max 
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Bijlage 2: Jubilarissen 
 

Naam Extra naam Inschr. datum Aantal jaar lid 

Bos Marieke 1-1-1970 50 

Broertjes Bep 1-1-1970 50 

Kuik van  Fred 1-1-1970 50 

Fieseler Rob 1-6-1970 50 

Fieseler-Soede Joke 1-6-1970 50 

Roolvink Dirk 1-1-1980 40 

Bus Nel 4-1-1995 25 

Jongbloed Janny 4-1-1995 25 

Luttikhuizen Annelies 4-1-1995 25 

Sijthoff Mark 4-1-1995 25 

Boon Frida 15-1-1995 25 

Reurslag Ellen 3-2-1995 25 

Hondema Eelke 19-2-1995 25 

Stroop Walter 19-3-1995 25 

Borgemeester Anita 3-12-1995 25 

Havenga Judith 3-12-1995 25 

Holkamp Wim 3-12-1995 25 

Klooster Han 3-12-1995 25 

Koning Ed 3-12-1995 25 

Putte van der Frank 3-12-1995 25 

Kruis van 't  Marcel 4-12-1995 25 

 


