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Notulen ledenvergadering L.T.C. Berg, gehouden op dinsdag 20 maart 2018 in de
kantine van L.T.C. Berg.

1. Opening:
Elze Dijkstra opent als waarnemend voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen
welkom.
Hierna wordt de lijst met afmeldingen voorgelezen door de secretaris.
2. Mededelingen van het Bestuur:
- Volgend jaar zal de voorjaarsvergadering gehouden worden op donderdag 28 maart.
Dit is in de week na het opruimen van de winterhal, zodat niemand vanwege zijn/haar
baancontract verhinderd is om de vergadering bij te wonen.
- Dringend verzoek aan de leden om zich beschikbaar te stellen om het bestuur te
completeren.
- Aandacht voor het overlijden van de heer El Rouchdi, vader van 2 van onze
jeugdspelers, Fatine en Nizar.
- Jos Simons is voor enige tijde uitgeschakeld vanwege een operatie aan zijn knie.
- Punt 8 van de agenda t.w. “Meerjarenbegroting” is niet langer relevant en zal
vervangen worden door “Kantinediensten”.
- In het nieuwe winterseizoen zal de prijs voor “blokuren” in het weekend t.b.v.
commissie- en andere verenigingsactiviteiten verlaagd worden van € 90,-- naar € 50,--.
- Wijziging in de samenstelling van de kascontrole-commissie. Door een misverstand is
in de plaats van Geert Tegelbeckers Huub Sillen gevraagd om samen met Huub
Offermans de controle uit te voeren. Alvorens het verslag te kunnen accepteren dient
de ledenvergadering met de toetreding tot de kascommissie goed te keuren. De
vergadering gaat hiermee akkoord.
- Op verzoek van het bestuur heeft Marleen Folkerts een enquête opgesteld en deze
digitaal aan alle leden toegestuurd. Voor degenen, die de enquête liever op pappier
invullen, heeft ze nog enkele formulieren meegebracht, die ter plekke ingevuld kunnen
worden.
- In verband met de privacywetgeving zal het bestuur nagaan hoe met de gegevens van
de ledenlijst omgegaan dient te worden. Jo Haenen stelt voor om de nieuwe leden
reeds op het inschrijfformulier een verklaring te laten tekenen dat de ledenlijst onder
de leden verspreid wordt. Voorzitter vraagt aan alle leden om geen ledenlijsten aan
derden beschikbaar te stellen.
- Per 1 April is Jo Savelkoul 50 jaar lid van onze vereniging. Hieraan zal het bestuur bij
de opening van het seizoen aandacht geven.
- De commissie Baan + Park is overgegaan tot de aanschaf van 3 nieuwe terrastafels ter
vervanging van de oude.
3. Ingekomen stukken:
Van de Gemeente: Uitnodiging voor een bijeenkomst in het gemeentehuis m.b.t. de
“Gelukspas”.op 27/3/18. Het betreft een bespreking om na te gaan in hoeverre de
verenigingen kunnen bijdragen om kansarme burgers, en hun kinderen te laten delen in
hun activiteiten, bijv. door korting op kosten voor het lidmaatschap. Mochten zich leden
aanmelden, die onder een speciale regeling van de gemeente vallen, dan stelt het bestuur
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voor om jeugdleden tot 18 jaar het eerste jaar aspiranten contributie en senioren 50% van
de contributie te laten betalen.
Van de Rabobank: Uitnodiging voor deelname aan de “Rabo Clubkascampagne”. Hieraan
heeft LTC Berg al 2 jaar deelgenomen, en zal ook dit jaar weer meedoen. Nadere
informatie volgt.
Van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland: Bevestiging en toekenning van onze
aanvraag voor subsidie t.b.v. de aanleg van zonnepanelen in het kader van
energiebesparing. De subsidie bedraagt
€ 3.357,-- op de aanlegkosten van €
13.500,00,-- . De zonnepanelen zijn intussen gemonteerd.
Van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en intimidatie in de sport: Rapport
t.b.v. de bestuurders en sportverenigingen. Dit rapport is te omvangrijk om in de
vergadering te behandelen, maar is voor belangstellenden ter inzage beschikbaar op het
secretariaat.
Notulen van de ledenvergadering van 21/11/2017:
De notulen worden tekstueel en inhoudelijk doorgenomen. Hierop komen er geen
opmerkingen uit de vergadering, zodat de notulen worden gearresteerd met dank aan de
samensteller.
Financieel Jaarverslag 2017:
Vereniging: Betr.: de “Lasten” dient te worden opgemerkt dat de investeringen voor het
groot onderhoud, die meteen zijn afgeschreven, zijn bekostigd uit de privatiseringspot. De
trainingskosten zijn lager vanwege minder uren. De trainingen in de winterhal worden
rechtstreeks door T.T.A. afgerekend. De opbrengsten zijn lager door terugloop in
ledenaantal (vooral jeugd) en lagere opbrengsten van de competitie.
De exploitatierekening toont een tekort van € 1.753,--hetgeen gezien de financiële positie
van de club acceptabel is.
Kantine: Na verrekening van de verenigingsbijdrage à € 13.000,-- laat de
exploitatierekening nog een klein positief resultaat zien.
Totale balans van vereniging en kantine geven een goed beeld van de financiële positir
van de vereniging.
Verslag van de Kascontrolecommissie:
Namens de kascommissie brengt Huub Offermans verslag uit van de controle die hij
samen met Huub Sillen heeft uitgevoerd. Hij spreekt daarbij zijn waardering uit over de
keurig verzorgde administratie, waarbij geen ongerechtigheden konden worden gevonden.
Hij verzoekt daarom de penningmeester te dechargeren. De vergadering gaat akkoord met
de decharge van de penningmeester en het bestuur te dechargeren voor het financieel
beleid 2017.
Benoeming van de nieuwe kascommissie:
Tijdens de najaarsvergadering is besloten het mandaat van de commissieleden te
verlengen tot 3 jaar. Dit houdt in dat Huub Offermans het komend seizoen jaar voor het 3e
jaar deel zal uitmaken van deze commissie. Geert Tegelbeckers gaat het 2e jaar in en Huub
Sillen is staande deze vergadering toegetreden.
Kantinebezetting:
In verband met de terugloop van het aantal leden ondervindt KC problemen met de
invulling van de kantinediensten. Besloten wordt om de speciale regeling voor 70 plussers
te herzien en deze categorie leden - net als de overige seniorleden - ook 2x per seizoen
dienst te laten verrichten. Indien er een tekort is bij de diensten en elk lid heeft 2x dienst
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gedraaid, dan kunnen de leden ingezet worden voor de 3e beurt. De KC dient bij te
houden, wie welk jaar 3 beurten heeft gedraaid, zodat iedereen aan de beurt komt. ’sZomers wordt de kantine op maandagavond gesloten. .
9. Winterhal voor het seizoen 2018/2019:
Binnen het bestuur is besproken of de nieuwe hal het nieuwe seizoen 1 of 2 banen dient te
overdekken. Besloten is om verder te gaan met 2 overdekte banen. Deze nieuwe hal
betekent een investering in nieuwe verlichtingsinstallatie (LED). De gasverwarming kan
voorlopig dienst blijven doen, aangezien de nieuwe hal beter geïsoleerd zal zijn dan de
oude.
Naar aanleiding vraagt Piet Keuren wat gedaan wordt om in de regio meer bekendheid te
geven aan de nieuwe hal. Het bestuur heeft al het initiatief genomen om meer met de
besturen van de zusterverenigingen in onze gemeente bijeen te komen, waarbij aandacht
gevestigd wordt op de mogelijkheden voor de leden van hun verenigingen. Ook zal er
aandacht gevestigd worden in de locale media.
De commissie PR stuurt inschrijfformulieren naar alle secretariaten van de
zusterverenigingen. Voordat een nieuw halcontract wordt afgesloten, dienen er wel
voldoende inschrijvingen te zijn. .
10. Benoeming nieuwe commissieleden:
De secretaris leest de samenstelling van de diverse commissies voor, die ook al in het
clubblad was gepubliceerd .
11. Bestuursverkiezing:
Ondanks herhaalde oproepen is het bestuur er niet in geslaagd binnen onze vereniging
vrijwilligers te vinden voor het invullen van de bestaande vacatures. De invulling van
deze vacatures is een nijpende zaak. Gezien de gevorderde leeftijd van de meeste
bestuursleden zijn op korte termijn grote problemen te verwachten, wanneer geen
verjonging plaatsvindt
12. Activiteitenkalender 2018:
In de activiteitenkalender, zoals die in het clubblad is gepubliceerd, zijn geen wijzigingen
aangebracht.
Aandacht wordt gevraagd voor het openingstoernooi op 2 april. Gerekend wordt op grote
belangstelling.
13. Competitie:
Frank Schreurs geeft uitleg over de indeling van de nieuwe competitie. Na afloop van de
vergadering kunnen de aanvoerders ballen en formulieren afhalen in de keuken en zal
Frank de competitie trainingsuren gaan regelen met de teams.
Wat de maaltijden betreft, is de regeling van vorig jaar goed bevallen en zal deze dit
seizoen ook van kracht zijn.
14. Rondvraag:
Sjef Walraven: Wanneer worden de banen 3&4 dit jaar vernieuwd? De banen worden na
afloop van de competitie in Juli vernieuwd. Dan worden tevens voorzieningen
aangebracht voor de verankering van de nieuwe winterhal.
Wiel Steinen: Wat wordt de status van het clubblad? Omdat (nagenoeg) alle leden
beschikken over een internetaansluiting heeft het bestuur na het vertrek van de
hoofdredacteur uit kostenoverwegingen en ontlasting van de redactie besloten om het
clubblad in de toekomst in digitale uitvoering te laten verschijnen. De leden zullen het
clubblad per e-mail ontvangen en het zal ook op de website gepubliceerd worden.
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Degenen, die het liever in gedrukt vorm ontvangen of die niet over een internetaansluiting
beschikken, kunnen het als flyer op A4-formaat toegestuurd krijgen. Tussentijdse
informatie kan als nieuwsbrief doorgestuurd worden.
Huub Sillen: Zijn er nog plannen voor banen 5&6?
Voorlopig zullen geen wijzigingen in de huidige situatie plaats vinden. Gezien het huidige
ledenbestand (ca. 180) is het niet opportuun om nu vernieuwingen aan te brengen. Mocht
in de toekomst hierin verandering komen, dan zullen maatregelen in een ledenvergadering
ter discussie gesteld worden.
Ineke Blom: Mogen niet-leden (ex-leden) als vervanger kantinediensten verrichten? Het
bestuur zal nader bekijken of het Huishoudelijk Regelement hierin voorziet.
José Coesmans: Merkt op dat de competitie spelende leden relatief weinig
vertegenwoordigd zijn bij andere activiteiten van de vereniging, de actieven uiteraard niet
te na gesproken. Hoe kunnen deze meer bij de vereniging betrokken worden?
Piet Willemsen: Kan iemand anders het beheer van de website overnemen? Deze vraag is
al eerder gesteld, maar er heeft zich nog geen vrijwilliger aangemeld. Verder verzoekt hij
om de info voor de site aan te leveren in PDF- of JPG- formaat.
Marleen Folkerts: Vraagt aandacht voor de enquête, die onlangs per e-mail is
rondgestuurd. Tot nu toe hebben 25 leden gerespondeerd. De enquête kan ook via de site
ingevuld worden en ze heeft ook nog een aantal schriftelijke formulieren bij zich, die ter
plaatse kunnen worden ingevuld.
Nellie van Bussel: Heeft de spelerspasjes voor het nieuwe seizoen meegebracht, welke na
afloop van de vergadering kunnen worden afgehaald.
Elze Dijkstra: Biedt namens het bestuur aan alle aanwezigen 2 consumpties aan. .
15. Sluiting:
Omdat verder niets meer aan de orde is, sluit de voorzitter de vergadering met dank aan de
aanwezigen voor hun inbreng

St. Odiliënberg, Maart 2018
Mike Coesmans
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