
 

 

 

Jaarverslag LTC Naaldwijk 2021 

 

Na 2020, stond ook 2021 nog steeds in het teken van Corona en maatregelen vanuit de 

overheid om de gevolgen van het coronavirus te minimaliseren. Gelukkig hadden wij als 

buitensport, met de hal als buitensportlocatie, de mogelijkheid om sneller dan andere sporten 

aan de gang te gaan of blijven. Helaas heeft ’t Paviljoen met Raymond en zijn team door 

sluiting van de horeca wel langer last gehad van de gevolgen van de pandemie. Iedereen 

smachtte naar het oude ‘normaal’.  

 

Het ledenbestand (2020 vs. 2021) bestaat uit: 

 

Per Aantal seniorleden Aantal juniorleden Totaal aantal leden 

1-1-2020 1073 198 1271 

1-1-2021 1092 240 1332 

1-1-2022 1191 279 1470 

 

Door de inzet van onze ledenadministrateur Jan Dijsselbloem, loopt het aanmelden en  

betalen van de lidmaatschapsgelden als een zonnetje. Jan, bedankt! 

 

2021 was uiteindelijk voor de vereniging een mooi tennis- en padeljaar. Op het 

tennispark heeft menigeen dit jaar weer een balletje geslagen en hebben er vele 

evenementen plaatsgevonden. Ook de bezetting van der Ende Hal was goed. 

 

Het park lag er in 2021, mede door de inspanningen van Raymond en zijn team, weer mooi 

bij.  

 

Als bestuur zijn we trots op wat de vrijwilligers voor de club doen. Zonder vrijwilligers kan 

de Vereniging niet alle activiteiten aan de leden aanbieden die er ook weer in 2021 zijn 

georganiseerd. Het vinden van voldoende vrijwilligers wordt wel een steeds grotere 

uitdaging. Heb je zin om iets te doen, neem dan contact op met onze voorzitter Hans 

Mulder (bestuur@ltcnaaldwijk.nl). 

 

Bij de Jeugd zien we door het succesvolle Starterspakket en het enthousiasme van de vele 

vrijwilligers, een behoorlijke groei in het aantal juniorleden. De evenementen-kalender van 

de Jeugd was goed gevuld en het Jeugdjournaal is ook nog langs geweest. 

 

Toernooien: Ook in 2021 zijn vele toernooien op voortreffelijk wijze georganiseerd. De 

organisatie van een toernooi vraagt veel voorbereiding en vele leden/vrijwilligers stoppen 

hier tijd in om het alle deelnemers zo veel als mogelijk naar de zin te maken.  

 

Competitie: In 2021 verliep de competitie anders dan gepland. Door de pandemie werd de 

voorjaarscompetitie naar het najaar verschoven en in gewijzigde vorm gespeeld. In 

september mocht LTC Naaldwijk de finaledag van de Eredivisie Gemengd organiseren, met 

het landskampioenschap als mooie bekroning.  
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PR & Communicatie:  

Ook dit jaar heeft de PR-commissie er weer voor gezorgd dat de leden op de hoogte zijn 

van alle nieuwtjes van onze vereniging. Door Corona (persconferenties) gebeurde dat vaker 

dan normaal. De PR-commissie heeft wel meer ondersteuning vanuit de leden nodig. Heb je 

altijd al iets met PR & Communicatie gehad  

en wil je de vereniging steunen, laat het René Gode weten.  

     

Sponsoring: 

Ondanks de gevolgen van de Coronapandemie, loopt de sponsoring vanuit het  

bedrijfsleven lekker door. De sponsorcommissie bestaande uit Leon van Veen, Leo  

Voogt en Martin Wubben hebben de basis neergezet en nu is het tijd om met meer  

mankracht bestaande en nieuwe sponsoren te benaderen. We bedanken onze  

sponsoren voor hun (financiële) steun aan de vereniging. 

 

Algemeen: 

Het bestuur was in 2021 als volgt samengesteld: 

Hans Mulder, Voorzitter 

Jasper Diekema, Secretaris 

Henri Swaans, Penningmeester 

Elma van den Bos, Jeugd 

René Gode, PR & Communicatie 

 

Het bestuur komt formeel éénmaal per maand bijeen, informeel is er regelmatig contact 

met  bestuursleden onderling en de vele vrijwilligers. 

 

Per 1 juli is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht geworden, 

die ook geldt voor bestuurders van verenigingen. De statuten van de vereniging zijn in 

2021 hierop aangepast conform de eisen die er worden gesteld in deze nieuwe wet. 
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Technisch Zaken 

 

Competitie 

Het aantal aanmeldingen voor de competitie liep ‘gewoon’ door. Door de coronapandemie, is 

de voorjaarscompetitie niet door gegaan en naar het najaar verschoven. In september heeft 

ook de Eredivisie Gemengd competitie in aangepaste vorm plaatsgevonden. Het 

finaleweekend is dit jaar op ons park georganiseerd en gespeeld, met als resultaat het 

landskampioenschap! Een mooie en terechte overwinning. Door de deelname aan de Eredivisie 

Gemengd slagen we ter promotie van de tennissport in het algemeen en LTC Naaldwijk in het 

bijzonder, ieder jaar weer mooie wedstrijden op ons park te laten komen. De finaledag 2021 

is door Björn van Holsteijn georganiseerd en zoals altijd hebben Pieter en Annet Eenhoorn het 

voortouw voor een geslaagd evenement genomen. Allen hartelijk dank voor jullie tomeloze 

bijdrage. 

 

Tennisschool 

De samenwerking met Tennisschool Burgersdijk Tennis loopt goed. Dennis Zwakhals vervult 

zijn rol als clubtrainer en tennisleraar met veel enthousiasme. Het team van Burgersdijk 

Tennis verzorgt lessen op ons park en is aanwezig bij vele jeugdevenementen. We zien dan 

ook dat het aantal juniorleden mede hierdoor behoorlijk stijgt. Doordat onze tennishal met 

drie open zijkanten als buitensportlocatie werd aangemerkt, heeft de tennisschool veel van 

haar lessen toch door kunnen laten gaan. Daarbij hebben we mede dankzij de financiële 

ondersteuning van de Stichting Recreatief en Prestatief Tennis de financiële gevolgen van de 

Covid-epidemie binnen aanvaardbare grenzen kunnen houden.  

 

Toernooien 

In 2021 hebben we vanaf juni de reguliere toernooien door kunnen laten gaan. Soms in een 

iets andere setting, maar alle organisatoren en deelnemers waren blij weer wedstrijden te 

kunnen spelen en wij zijn blij met het enthousiasme van de organisatoren en 

toernooideelnemers. 
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Jeugdcommissie 

 

2021 was voor de jeugdcommissie een heel druk maar wel gezellig jaar. Alle jeugdlessen 

mochten in januari gelukkig doorgaan. Eerst buiten, daarna in de hal met 3 zijkanten omhoog. 

Hierdoor hadden we een record aantal nieuwe jeugdleden (48) die in april 2021 zijn gestart 

met het starterspakket. In de voorjaarsvakantie werd er door de jeugdcommissie i.s.m. de 

tennisschool een tennisclinic georganiseerd. Hieraan deden ruim 220 kinderen mee. Ook de 

Open Lessen op 6 maart waren een succes. Op 14 maart werd er door de tennisschool een 

inhaalevenement voor Corona georganiseerd.  

 

Op de zaterdagen werd door Anne van den Bos verschillende keren Tenniskids en Fun voor 

Rood en Oranje en Rackettrekken voor Groen en Geel georganiseerd. De voorjaarscompetitie 

ging in april niet door maar werd verzet naar juni. Er waren 4 speelrondes. Tijdens één van de 

competitiedagen kregen wij bezoek van het Jeugdjournaal, omdat LTC Naaldwijk vanaf april 

2020 t/m april 2021 met 100 jeugdleden was gegroeid. Aan dit interview deden verschillende 

jeugdleden mee en Elma van den Bos van de jeugdcommissie. Het filmpje was erg leuk, mede 

door de spontaniteit van de kinderen. 

  

In de eerste week van juli werd het Opentoernooi voor de jeugd georganiseerd. Dit was met 

ruim 100 deelnemers een groot succes. In het weekend van 16,17 en 18 juli werd door 3 

enthousiaste ouders een geslaagd Zilvertoernooi voor de Jeugdranglijst georganiseerd.  

 

In de laatste week van de zomervakantie werd door Dennis Zwakhals en andere tennisleraren 

de zomerweek gehouden. Hier deden weer veel jeugdleden mee van LTC Naaldwijk. Door het 

mooie weer en de enthousiaste leiding werd dit een leuke week. Van 1 t/m 11 september 

hadden we ook nog het single mix toernooi voor de jeugd. met veel jeugdleden en mooie 

wedstrijden. Mede door dit toernooi is Saskia Hilbrandts op zoek gegaan naar nieuwe 

vrijwilligers om toernooien te organiseren. Door de Coronamaatregelen was dit lastig maar het 

is haar toch gelukt om twee ouders te vinden die in de toernooicommissie willen plaatsnemen.  

 

Van zondag 12 september t/m zondag 31 oktober werd de najaarscompetitie gespeeld. Aan 

deze competitie deden 120 jeugdleden mee. Voor Carianne Lievaart een hele puzzel om elke 

week, samen met Raymond Scholtes, het baanschema te maken. De herfstcompetitie kon, 

ondanks Corona, helemaal worden afgespeeld. Op zondag 31 oktober hadden we voor alle 

competitiespelers een afsluiting in het Paviljoen met een buffet. Dit was ouderwets gezellig.  

 

In oktober 2021 startten er 26 nieuwe jeugdleden met het starterspakket voor de winter.  

De Grote Clubactie leverde dit jaar € 3.419,16 op. Een recordopbrengst waar wij als 

jeugdcommissie heel blij mee zijn. In november werden de Coronaregels aangescherpt 

waardoor lessen van jeugdleden niet konden worden gegeven. Deze lessen zijn ingehaald in 

de Kerstvakantie. Kinderen werden getrakteerd op oliebollen en limonade. Het laatste 

evenement van 2021, een tennisclinic, werd georganiseerd in de Kerstvakantie door Dennis 

Zwakhals en Serge Aardoom. Namens de jeugdcommissie willen wij Dennis Zwakhals en alle 

kinderen bedanken voor hun enthousiaste inzet en natuurlijk ook alle vrijwilligers en 

betrokken ouders die het mogelijk hebben gemaakt om in dit moeilijke jaar toch alle 

toernooien en evenementen te organiseren.  
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PR & Communicatie commissie 

 

Eind 2021 heeft Judith Maree, na 5 jaar werkzaamheden, de PR-commissie verlaten, met als 

gevolg dat de commissie nu behoorlijk uitgedund is. Daarom hebben we in overleg met het 

bestuur besloten Twitter te laten voor wat het is. De werkzaamheden zijn vooralsnog 

overgenomen door Saskia en Alysia, echter mocht je na het lezen van ons jaaroverzicht 

denken dat je wel wat tijd over hebt om ons te ondersteunen en het ook leuk vindt, mail ons 

dan even op pr@ltcnaaldwijk.nl. Je doet de vereniging daar een groot plezier mee. Voor het 

afgelopen jaar gaat namens mij in ieder geval een dank uit naar de volgende personen voor 

hun inzet en vrije tijd: 

 

Saskia van Andel (redactie, website en thans nieuwsbrief) 

Vanja van der Palm (technisch beheer website) 

Judith Maree (nieuwsbrief, Facebook en Twitter) 

Alysia Gode (YouTube, website en thans Facebook) 

 

In 2021 heeft de commissie de volgende activiteiten gedaan/verzorgt: 

- Communicatie naar leden via de sociale media kanalen, website en de nieuwsbrief; 

- Actueel houden van de website; 

- Technische ondersteuning en optimalisatie website; 

- Communicatief ondersteunen van evenementen, activiteiten en andere initiatieven; 

- Evenementen agenda op website en in de club app via Google; 

- Bijwonen van bestuursvergaderingen; 

- Actueel houden wet AVG; 

- Communicatie via en vragen over de clubapp; 

- Foto’s genomen en aanwezig geweest bij Jeugdclinics, Open Bloemen Toernooi, Sponsor 

Clinic, Jeugdjournaal en de eredivisie wedstrijden (zie foto updates onderaan onze 

website). 

 

2021 was een redelijk druk jaar voor de PR-commissie. Dit kwam voornamelijk door de 

communicatie en updates over corona via de verschillende kanalen. Het tijdig plaatsen was 

soms een uitdaging. Corona betekende ook nieuwe leden, hetgeen te zien is aan het hoge 

aantal bezoekers voor de lidmaatschap pagina. T.o.v. 2020 is de website in 2021 beter 

bezocht. 

 

In 2021 hebben wij de nieuwsbrief 11x uitgebracht met als 12e de Kerstkaart. In totaal zijn de 

nieuwsbrieven door circa 60% van de leden geopend. 31% daarvan heeft via de nieuwsbrief 

de website bezocht. Conform een schatting hebben de berichten van Facebook ruim 22.400 

mensen bereikt. Het landskampioenschap van de eredivisie en het Open Bloemen Toernooi 

zijn daarbij de koplopers. 

 

Narrowcasting valt onder de voorzitter van de PR-commissie, dus ook hier een dankwoord aan 

Edwin Van Der Mout en Guido Koolschijn voor hun inzet en vrije tijd. Zij hebben in 2021, voor 

zover corona toeliet het paviljoen open te houden, de beelden op de schermen verzorgt en 

dan met name de presentaties voor de evenementen en activiteiten die tijdig geplaatst 

moesten worden. 

mailto:pr@ltcnaaldwijk.nl

