LTV Breukelen - Jaarverslag 2020
Hoe het begon?
Zondag 15 maart 2020 vanaf 18:00 gaat Nederland in een ‘intelligente lockdown’. Het
bestuur had nog geen gelegenheid gehad om de ALV van 17 februari na te bespreken
of het tennispark moest en ging op slot.
Wat hebben bestuur,tennisschool CTO en andere leden sinds die dag gedaan?
- Opstellen en bijhouden coronaprotocol door CTO in overleg met bestuur;
- 20 corona updates sinds de vorige ALV, inclusief app- en mailwisselingen;
- Minstens 12 officiële bestuursvergaderingen;
- Aanvragen subsidies;
- Nauw overleg met KNLTB, gemeente en andere tennisverenigingen in Stichtse
Vecht;
- Leden hebben zich massaal aangemeld voor coronadiensten.
Welke afspraken heeft het bestuur niet na kunnen komen?
- Uitsturen notulen binnen enkele maanden na de ALV:
o Onze excuses dat het niet is gelukt om de notulen eerder te versturen. Door
alle overleggen rondom Corona zijn we niet toegekomen aan uitwerking van
de notulen;
- Halfjaarlijks financieel overzicht aan leden sturen:
o We hebben ervoor gekozen om geen halfjaar overzicht te delen met de leden.
Het was lange tijd onduidelijk of subsidies werden toegekend en deze hadden
een aanzienlijk effect op de financiën. We hebben de intentie gehad om dit
per memo aan de leden te melden. Excuses dat dit niet gebeurd is.
Wat hebben we bij LTV Breukelen kunnen doen afgelopen jaar?
- Tennislessen voor jeugd vanaf 29 april;
- Tennispark vanaf 11 mei het hele jaar open voor vrijspelen en tennisles alle leden;
- Clubkampioenschappen voor jeugd en senioren;
o Het was lange tijd onzeker of de clubkampioenschappen door konden gaan.
Daarnaast was al voor corona het plan opgevat om de jeugd- en
seniorenkampioenschappen te combineren. Twee extra uitdagingen voor de
toernooicommissies die aan het einde van de zomer ‘coronaproof’, twee
prachtige weken voor onze leden hebben georganiseerd. De nieuwe vondst,
een terras op baan 4, gaan we op volgende toernooien misschien wel
terugzien.
- De najaarscompetitie is voor een groot deel gespeeld;
- De blaashal afbreken en weer opzetten (al hadden we dat nu liever anders gehad);
- Patattennis met elke maand gemiddeld 30 enthousiaste (toekomstige) jeugdleden;
- Winterchallenge met meer dan 30 nieuwe leden;
- Banen 1-3 zijn afgelopen zomer van een nieuwe toplaag voorzien
- Na maanden van overleggen is er samen met Gemeente Stichtse Vecht en alle
tennisverenigingen binnen de gemeente een akkoord bereikt over het harmoniseren

-

van de steun die tennisverenigingen ontvangen van de gemeente bij het
onderhouden van het tennispark;
Dankzij de inspanningen van Jos Timmermans weten alle leden nu hoe het online
afhangbord werkt.

Wat valt er verder te melden?
- Commissies: Voor de open toernooicommissies, de nieuwe evenementencommissie
en de feestcommissie viel er dit jaar weinig te organiseren. De paviljoencommissie,
de jeugdcommissie en de sponsorcommissie konden daarentegen wel flink aan de
gang.
- Vrijwilligers: Een vrijwilligersdag was afgelopen jaar niet mogelijk. We wilden
echter niet aan de inspanningen van vele vrijwilligers voorbijgaan. Vandaar dat alle
vrijwilligers rond kerst een klein bedankje hebben ontvangen via Vechtstreek
Wijnen.
Verhuizing
In november 2020 heeft het bestuur een groep vrijwilligers samengesteld en hen
gevraagd om het vastgelopen proces rondom de verhuizing nieuw leven in te blazen.
Doel van deze inspanning was om duidelijkheid van de gemeente te krijgen over het
wel of niet doorgaan van de verhuizing van LTVB richting de overkant van de weg op
het terrein van FC Breukelen.
In 3 maanden tijd heeft deze groep enthousiaste vrijwilligers grote stappen gemaakt.
De business case rondom de verhuizing is aangescherpt. Daarnaast is er contact
geweest met alle fracties van de politieke partijen binnen gemeente Stichtse Vecht om
het aangescherpte plan te presenteren en toe te lichten. Eind januari heeft een
delegatie van deze groep een gesprek gehad met 2 wethouders en ambtenaren van
gemeente Stichtse Vecht.
Op 9 februari heeft Rob Idink namens LTVB ingesproken in de raadsvergadering om
onze plannen nogmaals toe te lichten.
Eind februari/begin Maart verwachten we meer duidelijkheid vanuit de gemeenteraad.
We hopen en verwachten hiermee duidelijkheid te krijgen over de richting die de
gemeente, LTVB en de andere sportverenigingen op het sportpark aan de BroekdijkOost samen zullen krijgen de komende jaren.
Overlijden Sandra van Schalkwijk
Tot slot willen we stilstaan bij het overlijden van Sandra van Schalkwijk. Sandra was
een zeer gewaardeerd lid van onze vereniging en een enthousiaste tennisster. Ze heeft
zich jarenlang met veel energie en enthousiasme ingezet voor diverse commissies.
Haar overlijden heeft ons enorm geraakt en het doet ons verdriet dat Herman, Tessa,
Lieke en Warner haar nog elke dag moeten missen.
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