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                                          Van de voorzitter 
 

   In deze eerste uitgave van Balorigheden in 2023 wil ik 
op de eerste plaats u allen èn onze sponsoren een gelukkig, gezond en 
sportief 2023 toewensen met hopelijk vele uren onbezorgd tennisple-
zier op ons park. 

Afgelopen zomer heeft zoals u weet een groep vrijwilligers de prachti-
ge overkapping over het terras gerealiseerd.  

Nu hebben Wim Uijen, Henk Heurkens, Hans Kanters en Huub Bre-
kelmans ook de overkapping boven het afhangbord, bij de ingang van 
het clubhuis vernieuwd. Deze was dringend aan vervanging toe en is in 
dezelfde stijl doorgetrokken als de “grote” overkapping.                   
Heren bedankt! Vakwerk! 

Op maandag 27 februari hoop ik u te verwelkomen op de Algemene 
Leden Vergadering.                                                                           
Verderop in dit blad vindt u de uitnodiging daarvoor en de agenda. 

                                                                             Dick Hubertus 

2023 - Editie 1 



- 2 -- 2 - 



- 3 -

    Hierbij nodigt het Bestuur van O.L.T.C. Hartog alle leden uit voor de 
                              Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 
 
               Agenda: 
 1. Opening 
 2. Mededelingen Bestuur 
 3. Notulen ALV 7 maart 2022 (zie Balorigheden 2022 nr.2) 
 4. Jaarverslag secretaris 2022 (zie Balorigheden 2023 nr. 1) 
 5. Financieel jaarverslag 2022 
 6. Verslag Kascommissie en verkiezing nieuwe Kascommissie 
 7. Decharge Bestuur 
 8. Samenstelling Bestuur¹ 
 9. Begroting 2023 
 10. Energiemaatregelen/Led-verlichting 
 11. Rondvraag 
 12. Sluiting 
 
¹ Aftredend is Hans Frensen. Hans wordt opnieuw door het bestuur voorgedragen. 
Volgens het Huishoudelijk Reglement (artikel 6) kunnen ook de leden kandidaten voor het bestuur voor-
dragen. De voordracht dient te geschieden door 5 seniorleden, ereleden of leden van verdienste. 
Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe 
strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, 
uiterlijk 7 dagen voor de Algemene Leden Vergadering.. 
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Algemeen 
 
De jaren 2020 en 2021 stonden geheel in het teken van de coronacrisis, waardoor er nagenoeg geen activi-
teiten konden worden georganiseerd. Gelukkig hebben wij in 2022 deze activiteiten weer kunnen oppakken. 
Wij denken hierbij aan de KNLTB competities, het 50+ Toernooi, het Vice Versa Open toernooi, het Be-
drijventoernooi en onze traditionele Commissieledendag. Ook hebben wij weer de trainingen Reanimatie/
AED kunnen organiseren. Helaas kregen wij ook te maken met een nieuwe tegenvaller. De energiecrisis 
heeft niet alleen gevolgen voor de huishoudens en bedrijven maar ook onze vereniging kreeg te maken met 
hogere energietarieven. Verder in dit verslag meer hierover. 
 
Bestuurszaken 
 
Eind 2021 had Rene de Haard bij het bestuur aangegeven dat hij bij de Algemene Leden Vergadering 
(ALV) 2022 zou aftreden als voorzitter. 
Na intern beraad kon het bestuur bij de ALV 2022 Dick Hubertus voordragen als nieuwe voorzitter. Tevens 
kon het bestuur 2 dames voordragen om het bestuur te komen versterken. Zowel Dick Hubertus als Anita 
van der Sanden en Dorien van Erp werden met algemene stemmen door de ALV benoemd in het bestuur. 
Naast de gezamenlijke bestuursverantwoordelijkheid hebben de bestuursleden de volgende specifieke aan-
dachtsgebieden: 
Voorzitter:              Dick Hubertus 
Vice-voorzitter/coördinatie AED  Dorien van Erp-Keller 
Secretaris/coördinatie vrijwilligerswerk: Frans Coense 
Penningmeester/sponsorcommissie: Hans Frensen 
Bar/clubhuis/sponsorcommissie:  Huub Brekelmans 
Park/baanonderhoud:    Ad Hoes 
Redactie Balorigheden:            Anita van der Sanden 
 
De financiële administratie is ook in 2022 op een voortreffelijke manier uitgevoerd door Wil Frensen, onder 
de verantwoordelijkheid van de penningmeester.  
In de ALV 2023 zal Hans Frensen de Jaarcijfers 2022 toelichten. 
 
De ledenadministratie en het beheer van de website van OLTC Hartog waren in 2022 wederom in goede 
handen bij commissielid Annelies Baas. 
 
Vergaderingen 
 
Op 7 maart 2022 werd de ALV gehouden. Hierbij waren 21 leden (incl. 5 bestuursleden) aanwezig.        
Van 5 leden werd een bericht van verhindering ontvangen. De notulen van deze ALV zijn opgenomen in 
Balorigheden 2022, editie 2. In 2022 is het bestuur 6 keer in een reguliere vergadering bijeen gekomen 
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Commissies 
 
Het is voor een bestuur onmogelijk om alleen een vereniging te leiden. Daarom is het van groot belang dat 
er in onze vereniging commissies actief zijn, die het bestuur ondersteunen en ook wat werk uit handen ne-
men. Nadat het in de coronaperiode onmogelijk was, heeft het bestuur dit jaar op zondag 18 september 
weer een commissieleden (mid)dag kunnen organiseren om hen hiervoor te bedanken. Een verslag van de-
ze dag is opgenomen in Balorigheden 2022, Editie 4. 
In 2022 waren de volgende commissies actief: 

• Baanonderhoud 
• Competitie en toernooien 
• Vice Versa Open 
• 50+ Toernooi 
• Sponsoring 
• Bar/clubhuis 
• Balorigheden 
• Aankleding clubhuis 

 
Ledenontwikkeling 
 
De afgelopen jaren hadden wij steeds te maken met een terugloop van het aantal leden. Gelukkig kunnen 
wij dit jaar weer een lichte stijging van het aantal leden melden. Tevens heeft het bestuur besloten om de in 
2021 ingezette actie van een tijdelijk lidmaatschap in de zomermaanden in 2022 opnieuw in te zetten, maar 
dan niet alleen in de zomermaanden maar gedurende het gehele jaar. 
 
Ledenbestand per 1-1-2022   164   (waarvan 6 ondersteunend lid) 
Nieuwe leden       21 
Opzeggingen       12 
Nieuwe ondersteunende leden               3 
Ledenbestand per 31-12-2022  176  (waarvan 9 ondersteunend lid) 
 
Terrasoverkapping 
 
De uitdraaibare terrasluifel was aan vervanging toe. Begin 2022 kwamen 4 leden (Huub Brekelmans, Hans 
Kanters, Wim Uijen en Henk Heurkens) met een voorstel naar het bestuur om i.p.v. een luifel een compleet 
nieuwe permanente terrasoverkapping te realiseren. De materialen zouden tegen inkoopprijs worden gele-
verd en het bouwen zou geheel door vrijwilligers worden gedaan. Het bestuur was zeer blij met dit aanbod 
en heeft hiervoor toestemming gegeven, ondanks de onzekerheid na de slechte coronajaren. In Balorighe-
den 2022, editie 2 staat een kleine impressie van de bouw van het terras.  
 
AED/reanimatietraining 
 
In 2022 hebben weer 20 leden van onze vereniging de AED/reanimatietraining gevolgd. 
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Energiecrisis en LED-verlichting  
 
Nauwelijks bekomen van de coronacrisis kregen wij in 2022 te maken met de energiecrisis. Door m.n. 
de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn de kosten van stroom en gas geëxplodeerd. Gelukkig hadden  
wij in december 2021 het tot 31 - 1 -2022 lopende contract bij Essent overgesloten naar een 3-jarig con 
tract (1-2-2022 tot 31-1-2025) bij Energiedirect.                                                                                      
Ondanks dat wij hierdoor niet te maken hebben met de torenhoge variabele tarieven, zullen de energie 
kosten van onze vereniging dit jaar toch flink hoger zijn dan de voorgaande jaren. Omdat onze stroom 
kosten  voornamelijk worden veroorzaakt door de baanverlichting heeft het bestuur onderzocht wat de  
mogelijkheden en kosten waren van het omzetten van de bestaande baanverlichting naar LED- 
verlichting. Het bestuur heeft een “Petit Comité” van 3 bestuursleden in het leven geroepen die bij 4 in 
stallatiebedrijven offertes hebben opgevraagd. Omdat deze offertes zowel qua inhoud als prijs flink van 
elkaar verschilden heeft het bestuur zeer uitvoerig naar deze offertes gekeken en waar nodig nadere in 
formatie ingewonnen. Uiteindelijk is de keuze gevallen op SportStroom om de volgende redenen: 
• Beste prijs/prestatie verhouding 
• Door KNLTB geadviseerde installateur 
• Bezoek aan tennisvereniging waar SportStroom LED-verlichting had geïnstalleerd 
• Beste indruk van het “Petit Comité” 

       De LED-verlichting is nog vóór aanvang van het Vice Versa Open (VVO) in gebruik genomen. 
 
 
Vrijwilligers activiteiten 
 
Door de coronacrisis hebben wij de afgelopen jaren geen 
beroep gedaan op onze leden voor het verrichten van vrij-
willigersactiviteiten. Leden van 70 jaar of ouder zijn vrij-
gesteld voor het verrichten van vrijwilligerswerk (50%  
van onze leden).  
Gelukkig maken een behoorlijk aantal van deze leden  
geen gebruik van deze vrijstelling en zijn zij nog  zeer ac-
tief m.n. in het zo belangrijke baanonderhoud.  
De overige leden zijn actief in de diverse commissies of 
hebben zich beschikbaar gesteld voor bardiensten tijdens 
het VVO of hebben ingeschreven op één van de 3 parkda-
gen. 
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Toernooien 
Gelukkig konden wij dit jaar weer 3 toernooien organiseren: 
 
Maandag 13 juni 2022: 50+ toernooi 
Dit toernooi werd dit jaar voor de 12e keer georganiseerd. Een verslag hiervan is opgenomen in Balorighe-
den 2022, editie 3. 
 
Vrijdag 2 september 2022: Bedrijventoernooi. 
Met de nodige moeite is het toch gelukt om dit toernooi weer te organiseren. Een verslag is opgenomen in 
Balorigheden 2022, editie 4 
 
25 september t/m 2 oktober 2022: Vice Versa Open 
Dit jaar werd dit toernooi voor de 10e en laatste keer onder deze naam georganiseerd. Dank aan de sponsor 
voor de afgelopen 10 jaar. Een verslag is opgenomen in Balorigheden 2022, editie 4. De toernooicommis-
sie is druk doende om voor 2023 een nieuwe hoofdsponsor te vinden. 
 
Competities KNLTB 
 
Dit jaar namen 5 teams deel aan de Voorjaarscompetitie. 
Klasse:    Tijdstip:   Eindstand: 
Gemengd dubbel 1   35+ 2e kl. Vrijdagavond  5e plaats 
Heren 1                     35+       1e kl. Zaterdag   5e plaats 
Heren dubbel 1         50+       3e kl. Zaterdag   2e plaats 
Heren dubbel 2         50+       3e kl. Zaterdag   6e plaats 
Gemengd dubbel 1   17+       1e kl. Zaterdag   8e plaats 
 
Dit jaar namen 2 teams deel aan de Najaarscompetitie. 
Klasse:    Tijdstip:   Eindstand: 
Heren dubbel 1         50+       3e kl. Zaterdag   5e plaats 
Gemengd dubbel 1   17+       3e kl. Zaterdag   3e plaats 
 
Gedetailleerde informatie over de samenstelling van de teams en de wedstrijd- 
uitslagen zijn te vinden op Mijn KNLTB. 
 
Tot slot 
Het bestuur dankt alle leden voor hun inzet en wenst hen een gezond, gelukkig en sportief 2023. 
 
        
 
                                                                                  Frans Coense, secretaris 
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Op woensdag 23 november jongstleden stonden een 15-tal jongeren zich flink in het zweet te werken op en 
rondom de oefenmuur. Het betreft hier examenkandidaten met het profiel Groen van Het Hooghuis locatie 
Zuid. Onder bezielende leiding van vakdocent de heer van Bergen is de tegelvloer en omgeving onkruidvrij 
gemaakt.  

Deze werkzaamheden hebben plaatsgevonden op initiatief van ons clublid Rob Hubertus. In de nabije toe-
komst wordt het gaaswerk van de oefenmuur verbeterd. 
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Interne competitie en/of husselen 

Wij hebben uitgevraagd waar de interesse ligt, husselen of toch weer een interne competitie. Degenen die 
gereageerd hebben kozen allen voor de interne competitie. Omdat de afgelopen jaren was gebleken dat de 
geplande wedstrijden vaak werden verzet omdat bijvoorbeeld één van de 4 personen niet kon, hebben we 
besloten om in teams van minimaal 2 personen te spelen zodat de kans op doorgaan op de geplande data 
groter is. 

De opzet van deze competitie ziet er als volgt uit, je schrijft je in als team (minimaal 2 spelers per team). 
Om de week op woensdagavond speelt er 1 koppel van jouw team, tenzij jouw team groot genoeg is om 
meerdere koppels te laten spelen, geef dat dan even aan bij de inschrijving. Er wordt dan een wedstrijd van 
1,5 uur gespeeld. Je hoeft dus niet elke keer zelf te spelen, indien jouw team meer dan 2 spelers bevat uiter-
aard. Het team met de meeste winstpunten ontvangt een leuk presentje.  

De andere woensdagavond kan er gehusseld worden vanaf +/- 19.00 uur. 

Op de website staat het speelschema en in de kantine hangt het schema op het bord. Mocht je alsnog mee 
willen doen, laat het gerust weten (info@oltcharotg.nl) dan voegen wij jullie er als team gewoon bij of als 
je geen team hebt voegen wij je toe aan een bestaand team. Hoe meer zielen hoe meer vreugd, toch? 

Annelies en Antoinet 
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De volgende editie van Balorigheden verschijnt 

                              April 2023 
   Graag copy inleveren vóór 25 Maart 2023 


