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Beste leden, 

De impact van het Coronavirus en de daarbij opgelegde maat-

regelen zijn voor iedereen moeilijk. We willen graag dat het leven 

weer in “normale” vorm verder kan gaan; mensen ontmoeten, 

op bezoek gaan bij wie en wanneer je dat wilt, feest vieren, naar 

een concert of theater gaan, sporten met vrienden, winkelen, uit 

eten gaan etc. Ook doordat we elkaar op de club nu minder 

ontmoeten, merken we dat de leden soms behoefte hebben 

aan meer communicatie en informatievoorziening. We vinden 

het belangrijk dat de leden op de hoogte blijven van plannen en 

besluitvormingen, zodat eventuele geruchten geen eigen leven 

kunnen gaan leiden.  

Daarom deze verkorte nieuwsbrief, waarin we de meest belang-

rijke zaken vanuit de bestuurstafel aan u melden.  

En tot we wél weer bij elkaar kunnen komen wens ik jullie allen in 

ieder geval een goede gezondheid toe! Stay safe! 

Frank Passchier  
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Heb je zelf een bijdrage voor 

“Effe tikke”? Stuur deze dan 

naar info@ltcdeschelde.nl voor  

in de volgende editie! 

Burg. v. Woelderenlaan 3 - 4382 CL Vlissingen - info@ltcdeschelde.nl - www.ltcdeschelde.nl 

Effe tikke 

https://www.facebook.com/www.ltcdeschelde.nl/?ref=bookmarks


Onlangs hebben wij binnen de club een enquête gehouden, om te polsen of er draagvlak is 

voor een fusie en zo ja, welke locatie daar eventueel geschikt voor zou zijn. Indien er geen 

draagvlak is, dan heeft verder praten met de betrokken partijen immers weinig zin.  

 

De uitslag van de enquête was als volgt: 

 

Ik ben vóór een fusie  

(ingevuld door 218 leden) 

  

Ja    66,5%  

Nee    33,5% 

 

 

 

 

Ik sta open voor een fusie en vind de locatie Vredehoflaan  

(ingevuld door 167 leden)  

 

Uitstekend   52,7% 

Aanvaardbaar  35,3% 

Niet aanvaardbaar  12,0% 

 

 

 

 

Ik sta open voor een fusie en vind de locatie Baskensburg  

(ingevuld door 169 leden)  

 

Uitstekend   28,4% 

Aanvaardbaar  26,0% 

Niet aanvaardbaar  45,6% 
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FUSIE OVERLEG 



Voor alle duidelijkheid: de enqûete diende niet als beslissende factor voor het wel of niet fuse-

ren met andere verenigingen. Daarnaast willen wij als bestuur ook graag benadrukken dat LTC 

De Schelde nooit initiatiefnemer is geweest in de fusiegesprekken of -plannen. 

Afgelopen jaren zijn er, op uitnodiging van de gemeente Vlissingen, meerdere gesprekken ge-

weest met de gemeente, LTC DOS en TC Souburg om te bekijken of er vanuit de verenigingen 

draagvlak was voor een fusie met de drie tennisverenigingen in Vlissingen. LTC De Schelde 

heeft vanaf de eerste gesprekken aangegeven dat de club niet onwelwillend tegenover een 

fusie staat, mits er door de gemeente een fatsoenlijk plan op tafel gelegd kan worden met 

een tennispark op een goede locatie. Wel hebben wij vanaf het begin te kennen gegeven 

dat er binnen onze vereniging geen financiële noodzaak is om te fuseren, laat staan te verhui-

zen naar een andere locatie.  

De gemeente heeft in eerste instantie Vrijburg (bij de hockeyvelden) als mogelijke locatie voor 

een nieuw tennispark naar voren geschoven. Omdat deze locatie het juiste bestemmingsplan 

had en beschikbaar was, kon deze snel in gebruik genomen worden. Locatie Vrijburg werd 

door de huidige tennisverenigingen echter direct afgekeurd, met name door de aanzienlijk 

grotere afstand tot de meeste leden in verhouding met de huidige locatie van de Vlissingse 

tennisclubs en de ligging ten opzichte van de Middelburgse clubs.  

De vergelijking die de gemeente maakte met de fusie tussen de hockeyclubs ging voor de 

tennisclubs echter niet op: die fusie was er destijds één tussen een club uit Vlissingen en een 

club uit Middelburg, waarbij de fusieclub in het midden tussen de oude clubs werd gereali-

seerd. Bij een fusie tussen de tennisclubs op Vrijburg zou men twee (of drie) clubs uit Vlissingen 

fuseren op de grens met Middelburg, een voor ons erg onlogische keuze.  

In verdere - moeizame - bijeenkomsten met de gemeente is o.a. de locatie Baskensburg be-

sproken. Ook heeft LTC De Schelde locatie Vredehoflaan genoemd, of zelfs onze eigen huidi-

ge locatie. 

Na de gehouden enquête onder de leden is het volgende kenbaar gemaakt aan de ge-

meente en afgesproken binnen het bestuur: 

 Onze vereniging staat niet onwelwillend tegenover een fusie, maar bij voorkeur niet op 

Baskensburg. (Vrijburg was al eerder afgekeurd.) 

 Omdat we graag de toekomst van tennis binnen Vlissingen willen waarborgen op lange 

termijn, zullen de verschillende clubs een intentieverklaring opstellen waarin gesteld wordt 

dat de clubs bereid zijn te fuseren. In die verklaring wordt niet gesproken over een exacte  

termijn of een locatie.  

 Aan de gemeente wordt gevraagd welke steun zij kan geven in eventuele fusieplannen, 

zowel financieel als planmatig.  

 LTC De Schelde is een financieel gezonde vereniging en blijft plannen maken voor de toe-

komst op de huidige locatie (zoals bijvoorbeeld kantine, padel, nieuwe banen). 

 We laten ons niet leiden door grillen en geruchten van de gemeente. We zijn een gezonde 

en mooie club in Vlissingen en laten ons vooral leiden door de belangen van onze leden.  
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FUSIE OVERLEG 



Normaal gesproken zou het binnenkort alweer tijd zijn voor de Algemene Leden Vergadering 

(ALV). In 2020 werd deze gehouden op woensdag 19 februari. 

 

Door de diverse Coronamaatregelen kunnen we de ALV momenteel helaas niet in het club-

huis organiseren en is het niet toegestaan om met een dergelijke grote groep mensen samen 

te komen.  

 

In mei 2020 heeft het kabinet een spoedwet (officieel genaamd Tijdelijke wet COVID-19 Justitie 

en Veiligheid) goedgekeurd, waardoor verenigingen hun ALV kunnen uitstellen of digitaal kun-

nen laten plaatsvinden. Het bestuur van LTC De Schelde heeft besloten om de ALV 2021 voor-

lopig tot een nader te bepalen datum uit te stellen.  

 

Tevens is het dus mogelijk dat, indien het in de komende maanden duidelijk wordt dat er nog 

altijd geen fysieke bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden, het bestuur alsnog besluit tot 

het organiseren van een digitale ALV. 

 

Zodra er meer bekend is over de mogelijkheden om in de loop van de komende maanden 

een ALV te organiseren, in welke vorm dan ook, zullen wij de leden hierover tijdig inlichten. 

Ook zullen de benodigde stukken hiervoor dan gepubliceerd worden.  
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ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

Sinds de sluiting van binnensport door de Coronamaatregelen moeten tennisscholen die nor-

maal gesproken in deze periode in een tennishal training geven, uitwijken naar buitenbanen.  

Tennis Organisatie Zuidwest (TOZ), waarmee de vereniging en Tennisschool Smash-it sinds 2019 

een samenwerkingsverband hebben, is opleider van prestatieve jeugd in Zeeland en West-

Brabant, waaronder de leerlingen van de tennisklas van het Scheldemond College en enkele 

juniorleden van onze vereniging.  

In een normale situatie maakt TOZ voor deze groep tennissers in de winterperiode gebruik van 

het Racketcentrum Kapelle en vanaf het voorjaar tot en met de zomerperiode van de buiten-

banen van LTC DOS, op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. Door sluiting van de ten-

nishal door de Coronamaatregelen zouden zij nu eigenlijk ook gebruik maken van de banen 

bij DOS. LTC DOS heeft momenteel echter al hun banen tijdelijk gesloten. 

TOZ heeft daarom LTC De Schelde benaderd met het verzoek of zij voor deze trainingen ge-

bruik kunnen maken van onze buitenbanen.   

Omdat tennissen nu zowat de enige sport is die we samen kunnen beoefenen en er helaas 

nog niet gedubbeld mag worden, wordt de druk op buitenbanen door eigen leden bij alle 

verenigingen juist groter, ook bij onze club.  

Daarom hebben wij het volgende afgesproken met TOZ: zij kunnen sowieso gebruik maken 

van baan 4, 5 en 6 (indien niet verhuurd aan LTC Racket), zodat er voor onze eigen leden vol-

doende beschikbaarheid op baan 1, 2 en 3 overblijft. Indien baan 4, 5 en 6 niet bespeelbaar 

zijn door regen en/of vorst kunnen de groepen van TOZ alléén uitwijken naar baan 1 en 2 als 

deze nog niet afgehangen zijn door onze eigen leden, tot 2 uur voor aanvang van de training 

van TOZ. In de kalender in de KNLTB ClubApp kunt u zien wanneer de banen verhuurd zijn en 

door erop te klikken kunt u ook zien aan wie deze verhuurd zijn.  

TOZ betaalt overigens gewoon een huurprijs voor het gebruik van onze banen.  

 

VERHUUR BANEN 



Ondanks alle Coronamaatregelen wordt er veel gebruik gemaakt van onze tennisbanen, wat 

natuurlijk erg goed is en we alleen maar kunnen toejuichen. Gelukkig vinden de meeste leden 

ook hun weg in de KNLTB ClubApp om een baan te reserveren. Wat we nog wel regelmatig 

zien, is dat banen worden gereserveerd, maar uiteindelijk niet worden gebruikt, bijvoorbeeld 

door een verhindering op het laatste moment of slecht weer. De gereserveerde banen wor-

den niet altijd weer geannuleerd, waardoor de banen geblokkeerd blijven en andere leden 

niet de mogelijkheid hebben om op dat tijdstip af te hangen.  

We willen iedereen nogmaals met klem verzoeken gereserveerde banen te annuleren, wan-

neer er beslist wordt er geen gebruik van te maken. Alleen dan weten we zeker dat de be-

schikbaarheid van de banen correct is en kunnen alle leden er optimaal gebruik van maken. 
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AFHANGEN BANEN 

BESCHIKBAARHEID BAAN 4, 5 EN 6 

In tegenstelling tot vorig jaar, hebben we in de eerste weken van 2021 al een paar keer te ma-

ken gehad met nachtvorst. En hoewel de banen wel bestand zijn tegen de vorst, zijn baan 4, 5 

en 6 helaas niet opgewassen tegen dooi. Bij dooi wordt de Canada Tenn laag zacht, waar-

door ze niet meer bespeelbaar zijn. Om ze opnieuw bespeelbaar te maken, moet de onder-

grond eerst drogen en vervolgens gewalst worden. De onderhoudsploeg doet er iedere keer 

wanneer dit gebeurt alles aan om de banen weer zo snel mogelijk gereed te hebben, maar u 

begrijpt waarschijnlijk ook dat zij daarbij ook afhankelijk zijn van het weer.  

Zodra deze banen niet bespeelbaar zijn, zal het slot op het hek van baan 4, 5 en 6 vervangen 

worden, zodat niemand de banen kan betreden. Ook zullen de banen in de KNLTB ClubApp 

geblokkeerd worden. Eventueel reeds gereserveerde banen zullen we erin laten staan, zodat 

leden zelf de mogelijkheid hebben deze reservering om te zetten naar een andere datum of 

baan.   

Er zal een algemene mail naar de leden verstuurd worden om te laten weten dat de banen 

gesloten zijn, maar er zal geen mail gestuurd worden op het moment dat de banen weer be-

speelbaar zijn. Zodra de banen bespeelbaar zijn, zal het originele slot weer op het hek ge-

plaatst worden en de banen in de KNLTB ClubApp weer worden vrijgegeven. Dit dient men 

dus zelf in de gaten te houden. 

CONTRIBUTIE 

Namens de penningmeester en de ledenadministratie willen we iedereen laten weten dat de 

facturen voor de contributie deze week naar de leden verstuurd zullen worden.  


