
Notulen Algemene ledenvergadering DTC 2022 
 

Agenda: 
1. Opening & voorwoord (voorzitter Yat Ho) 
2. Jaarverslag 2021 (secretaris Coby) 
3. Statistieken KNLTB (Yat Ho) 
4. Financieel jaaroverzicht (penningmeester Arend + kascommissie) 
5. Jeugdcommissie (voorzitter jeugdcommissie Yvonne Nuvelstijn) 
6. Lobcommissie (lid lobcommissie Gerko) 
7. Wedstrijdcommissie (voorzitter wedstrijdcommissie Jorn) 
8. Baancommissie (Yat Ho namens baancommissie) 
9. Competities 2022 (competitieleider Henk Hengevelde) 
10. DriveSport (Yat Ho namens Sven) 
11. Vrijwilligers (Yat Ho) 
12. Vooruitzichten 2022 (Yat Ho) 
13. Vragen (allen) 
14. Sluiting (Yat Ho) 
 
Notulen: 
1. Opening & voorwoord 

Yat Ho opent de vergadering en is erg verheugd over de grote opkomst van de leden.  
De vergadering kan ook online gevolgd worden. Vorig jaar werd de vergadering over 2 jaren 
gehouden als gevolg van de Corona. Gelukkig kan het dit jaar gewoon over het vorige jaar. 
 
Het bestuur is uitgebreid met 1 persoon, te weten Yvonne Nuvelstijn, zij is de voorzitter van de 
jeugdcommissie sinds eind vorig jaar en daarnaast is ze gelijk toegetreden tot het bestuur.  
 
Yvonne stelt zich even voor. Ze is vanaf 2017 lid, zit in het onderwijs als interim en heeft 4 
kinderen, waarvan 2 er op tennis zitten. 
 

2. Jaarverslagen 2021 
2021 wederom een jaar met veel Corona-maatregelen. Het was voor ons als bestuur best lastig 
om telkens weer de regels binnen de club te handhaven. Gelukkig heeft zich het grootste deel 
van leden zich aan de regels gehouden en kon er toch nog best vaak getennist worden.  

 

Als club zijn wij in 2021 gestart met 212 seniorleden en 38 juniorleden en geëindigd met 216 
seniorleden en 46 juniorleden. Dat betekent totaal 260 leden, dus iets gegroeid. 

 

Helaas heeft de familie van Simon Aasman zijn lidmaatschap opgezegd. Simon heeft veel voor 
onze club gedaan, de laatste tijd verrichtte hij wekelijks samen met Jan Kosse het 
baanonderhoud. Voor zijn bewezen diensten hebben wij hem en zijn familie een presentje 
aangeboden.  

 

In 2019 hebben wij als bestuur ondanks de Corona nog 4x kunnen vergaderen en 1x met de 
leden (wel digitaal vanwege Corona). Aan het eind van 2021 hebben we een bijeenkomst 
gehouden met alle commissieleden en vrijwilligers, dit om het jaar 2021 te evalueren en de 
verbeterpunten voor 2022 te benoemen.  
Punten die in de bestuursvergaderingen aan de orde zijn geweest, zijn o.a. 

- Corona maatregelen  

- Huishoudelijk reglement definitief vaststellen 

- Contractbesprekingen met Drive Sport 



- Evaluatie ledenadministratie 

- Inventarisatie werkzaamheden baancommissie 

- Hoe kunnen we leden enthousiast maken om zitting te nemen in een van de commissies 

- Wat kunnen we eraan doen om de leden naar de inschrijfdagen te krijgen om zich in te 
schrijven voor de lobdiensten en/of taken 

 

Het secretariaat van DTC communiceert met gebruik van e-mails, facebook en KNLTB Club app. 
Helaas hebben een aantal leden aangegeven geen e-mails te ontvangen. Advies aan deze leden: 
controleer je eigen email-instellingen, neem Secretaris@dtctennis.nl op in de contacten, bekijk 
de ongewenste e-mails/Spam. Ontvang je dan nog steeds geen e-mails, geef dan je emailadres 
nogmaals door aan onze ledenadministratie, dit ter controle.  

 

We gaan er van uit dat dit jaar weer zoveel mogelijk normaal is en dat er weer volop getennist 
kan worden. Als bestuur zullen wij in ieder geval ons best doen om alles in goede banen te 
leiden. Veel tennisplezier! 

 
3. Statistieken KNLTB 

De KNLTB houdt allerlei statistieken bij met name over de ledenaantallen etc.  
Wij dachten dat wij het niet goed deden ten opzichte van andere verenigingen. Dit omdat wij 
niet veel energie gestoken hebben in de ledenwerving. Maar uit de statistieken blijkt dat wij het 
lang niet slecht gedaan hebben.  
DTC heeft regionaal gezien best veel jeugd. De uitstroom van leden is niet hoog en heeft met 
name plaatsgevonden in de leeftijdscategorie van 24-35 jaar. 
Ook heeft DTC qua leeftijd een redelijke verdeling onder de leden, de lengte van de 
lidmaatschappen best lang, 26% van onze leden zijn 5-10 jaar lid, 57% van onze leden spelen 
geen competitie. 
Yat Ho geeft aan dat hij deze presentatie online zal zetten, zodat iedereen voor zich de 
statistieken kan bekijken. 
 

4. Financieel jaaroverzicht  
De overzichten worden tijdens de vergadering uitgedeeld.  
Arend meldt dat ondanks de weinig tot geen inkomsten (Corona, geen doorgang van het grote 
toernooi) we het niet slecht hebben gedaan. Dit komt mede door de regelingen van de overheid, 
we hebben daar gebruik van gemaakt. 
 
De cijfers op zich spreken voor zich. De kantineverkopen vallen tegen, het grootste gedeelte van 
het jaar is deze ook dicht geweest. 
 
Begroting is gebaseerd op de normale jaren, wel een beetje afgezwakt. Behalve het 
baanonderhoud en de lob, deze worden beide goed aangepakt wat veel kosten met elkaar 
meebrengen. 
 
Baanonderhoud: de banen slippen dicht en deze moeten aangepakt worden. Er zijn 2 methodes 
mogelijk, de methodes worden onderzocht om te kijken welke het beste is voor onze banen. De 
bedrijven zijn allen van mening dat het niet aan de drainage ligt, maar dat het probleem echt ligt 
aan bovenlaag van de baan. Wanneer het gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Het uitgebreide 
onderhoud zou ongeveer 5 dagen in beslag nemen. Wat het gaat kosten is nog niet duidelijk, dit 
ligt aan welke methode er uitgevoerd gaat worden, de duurste methode is € 36.000,--. 
 
Verslag kascontrole (Fred Koppen en Bertus Groen) 



De kascommissie heeft de cijfers doorgenomen en deze zijn akkoord bevonden. Fred heeft dit nu 
voor de 2x gedaan, deze moet vervangen worden door iemand anders. Het kost je ongeveer 2 uur 
per jaar. Tijdens de vergadering meldt Hermen Wennemars zich aan voor de kascommissie. 
 
Algemeen: we staan er prima voor. Maar we stellen voor om ons lidmaatschap met ingang van  
1 januari 2023 met € 5,-- per jaar te verhogen. Dit met name ook vanwege de toename van de 
kosten (bijv. energiekosten). Na wat gepraat gaat de vergadering akkoord met deze verhoging. 
 
Bij opzeggingen wordt altijd de reden van opzegging gevraagd, mocht het zo zijn dat de hoogte 
van de contributie de reden is, kunnen wij als vereniging overwegen om erin tegemoet te komen. 
 
Gevraagd wordt of het bestuur ook al heeft nagedacht over zonnepanelen. We denken erover na, 
maar dan moet er goed gekeken worden of ons dak daar geschikt voor is. We hebben nu bewust 
nog geen onderzoek hiernaar gedaan, dit ook vanwege de plannen voor dit jaar (baanonderhoud, 
inrichting lob). Wel kunnen we melden dat de aanschaf van Ledlampen ons veel scheelt in het 
energieverbruik.  
  

5. Jeugdcommissie  
In de afgelopen periode hebben zich twee nieuwe jeugdleden aangemeld bij DTC. We willen de 
jeugd graag laten groeien en mede daarom proberen we leuke activiteiten voor de jeugd te 
organiseren. Zo is er in het najaar 2021 en afgelopen voorjaar een ouder-kindtoernooi 
georganiseerd. Hierbij mochten zich ook kinderen aanmelden die meededen met een tennissende 
ouder. Of andersom: een tennissend kind bracht een ouder mee. Doordat niet-leden welkom 
waren zagen we veel nieuwe gezichten en we hopen dat dit in de toekomst nieuwe jeugdleden 
met zich meebrengt.  
Voor het voorjaar staat verder nog een zondagochtend voor de jongste jeugd gepland waarop we 
allerlei spelletjes rondom tennis gaan doen. De begeleiding wordt opgepakt door de 
jeugdcommissie en een aantal oudere jeugdleden. Direct na de zomervakantie staat een 
zomerkamp op het programma. Dit voorjaar doen er drie jeugdteams mee aan de competitie, één 
groen team en twee geel teams. In het najaar proberen we daar nog een team aan toe te voegen.  
We zijn op zoek naar nieuwe leden voor de jeugdcommissie en hebben hier al een aantal ouders 
voor benaderd. Helaas heeft dit tot nu toe niets opgeleverd. Weet je iemand, meld dit dan bij een 
van de leden van de jeugdcommissie.  
Wel kan vermeld worden dat sinds begin dit jaar Maartje Beukhof toegetreden is tot de 
jeugdcommissie. 
 

6. Lobcommissie 
Wederom een Corona jaar achter de rug waarin weinig activiteiten plaats hebben gevonden.  
 
De lobcommissie is sinds begin dit jaar uitgedund met 2 personen.  
Danny Brokken is gestopt en onze steun en toeverlaat Jenny Schumacher helaas ook. We willen 
haar graag hartelijk bedanken voor alle inzet en steun en kunnen in geval van nood gelukkig nog 
een beroep op haar doen. De ontstane vacatures zien we nog wel weer graag ingevuld worden.  
 
Het te voeren assortiment in de Lob willen we graag inkrimpen, omdat bepaalde producten 
bijna niet verkocht worden. Dit zijn bijvoorbeeld: 7 Up, Fristi, Aquarius Blauw, Chocomel, 
Appelsap, enkele theesmaakjes. 

 
 Tevens graag weer even aandacht voor:  

• Wijnflessen labelen met datum van openen aub. 

• Koelkasten spiegelen op datum en aanvullen na elke lobdienst. 
Het is zonde om drankjes weg te moeten gooien, omdat ze over de datum zijn.  



 
Op de website https://www.dtctennis.nl/804/lobcommissie/ zijn de huisregels te vinden van de 
kantinedienst. Mochten er vragen/opmerkingen zijn, schiet dan gerust Kay, Jacob of mij aan of 
stuur een mailtje naar mailadres: lobcommissie@dtctennis.nl  
 
En nogmaals == we zoeken nog 2 personen om de Lobcommissie weer compleet te maken.  
 
Tijdens de vergadering heeft Hermen Wennemars zich aangemeld om deel te nemen in de 
Lobcommissie. 
 
Afspraken: 
- Tijdens toernooien wordt er overgegaan naar flessen in plaats van blikjes 
- Het assortiment uitgebreider dan het standaard assortiment. 

 
Vraag: kan de kantine ook open op andere dagen? Dit punt zullen we in de bestuursvergadering 
bespreken 

 
7. Wedstrijdcommissie 

Hierbij een bericht van de wedstrijdcommissie. Deze commissie organiseert de toernooien van 
de vereniging. De toernooien die wij organiseren zijn het openingstoernooi, het Dedemsvaart 
Open, Mijnheermakelaars clubkampioenschappen en de Vechtdalcup. Hieronder volgt nog een 
uitleg van de toernooien. 
De wedstrijdcommissie bestond uit 6 vrijwilligers Henrike Smit, Julia Jonker, Erik Abbes en Jorn 
Kooijmans. Na het stoppen van Svenja en Sharon zijn we druk op zoek naar versterking voor de 
wedstrijdcommissie. Wij zijn te bereiken via het e-mailadres 
dtcwedstrijdcommissie@gmail.com. Hier kan je terecht met al je vragen en opmerkingen. Via 
deze e-mail worden vaak de uitnodigingen gestuurd voor een toernooi. 
Afgelopen jaar is het helaas allemaal wat anders gelopen. Door corona is het openingstoernooi 
en het Dedemsvaart Open  niet doorgegaan. We hopen dat dit komend jaar wel weer kan. 
Hieronder vind je een uitleg hoe je kan inschrijven voor ons open toernooi. 
Afgelopen jaar is de Mijnheermakelaars clubkampioenschappen wel doorgegaan. Dit toernooi 
is alleen voor leden en hier gaan we de strijd aan wie de beste is van de vereniging. Het toernooi 
was een groot succes met ongeveer 100 deelnemers en mooi kampioenen. Dat het weer ook 
heeft meegewerkt was helemaal fijn. Daarnaast heeft het aangetoond dat we in Dedemsvaart er 
alles aan doen om een toernooi te spelen en lekker te kunnen tennissen. Met dit goeie nieuws 
gaan we komend jaar weer aan de slag.  
In 2022 is het openingstoernooi al wel doorgegaan. Met daarbij ongeveer 50 deelnemers. Dit 
was zeer geslaagd. Ook verwachten we in 2022 weer alle toernooien te kunnen organiseren.  
Wij zijn op zoek naar leden die onze vereniging willen vertegenwoordigen bij de Vechtdalcup. De 
wedstrijdcommissie gaat hier namelijk mee stoppen. Waar bestaan de taken uit: vergaderen 
met andere verenigingen (3 a 4 keer per jaar in Hardenberg), spelers zoeken voor de 
wedstrijden, prijsjes halen voor de verloting en 1 dagdeel tijdens het toernooi de standen 
invullen. Wil je alleen of met een groepje dit regelen laat het dan weten. 

 
8. Baancommissie 

Luut Post is nog het enige actieve lid in de baancommissie. Lucian is volledig gestopt met de 
baancommissie. Jan Kosse doet wekelijks het baanonderhoud. Erik Kuilder doet ook zoveel 
mogelijk, maar wil geen zitting nemen in de baancommissie, dit vanwege zijn persoonlijke 
drukke bezigheden. 
 
De baancommissie verrichtte zelf heel veel, maar gezien de situatie van de baancommissie 
momenteel, hebben wij besloten om de taken te verdelen en deze op te nemen in de 

https://www.dtctennis.nl/804/lobcommissie/
mailto:lobcommissie@dtctennis.nl
mailto:dtcwedstrijdcommissie@gmail.com


activiteitenplanning. Er worden 4 klusochtenden georganiseerd waarop alle taken verricht zullen 
worden door de leden.  
Maar er dient wel een persoon aangesteld te worden die de coördinerende taken op zich 
neemt, het mooiste is dat er iemand naast Luut (die overigens dit jaar voor vele maanden 
uitgeschakeld is vanwege zijn rugoperatie) komt staan. 
 
Oproep: 1 of 2 leden die zich beschikbaar stellen om deel te nemen in de baancommissie. 
 

9. Competities 2022 
De competitieleider meldt dat we dit voorjaar 22 competitieteams hebben. Op de donderdag  
2 teams, vrijdag 10 teams, zaterdag 3 teams en zondag 6 teams. Dat betekent dat het weer erg 
druk is op vrijdag. Het is nu zo geregeld dat de vrijdagavond opgesplitst wordt, de mix op even, 
de overige teams op oneven, er worden dan ook minder wedstrijden gespeeld. Elke week spelen 
er 4 teams thuis. Als er meer teams op vrijdag willen spelen, zal er eerst gepraat moeten 
worden, want in principe zitten we vol! Daarnaast hebben zich 2 teams opgegeven voor de 
zomeravondcompetitie, die op woensdagavond gespeeld wordt. 
 
De ballen voor de competitie zijn besteld bij Prins Sport, dit is onze sponsor. Er wordt vriendelijk 
gevraagd om alle ballen door ieder team bij Prins Sport te bestellen. Hoe meer kokers besteld 
worden, hoe lager de prijs wordt. 
 
De thuiscompetitiewedstrijden welke in de toernooi-week gespeeld worden moeten verzet 
worden! Dit enerzijds dat er geen banen beschikbaar zijn en anderzijds om zelf mee te kunnen 
doen aan ons toernooi. Henk heeft ieder team al aangeschreven. 

 
10. Drive Sport 

DTC heeft met Drive Sport een contract afgesproken voor onbepaalde tijd. 
 
We hebben een nieuwe full time trainer aangenomen voor DTC. Zijn naam is Harmen Koiter. De 
meeste cursisten hebben al kennis gemaakt met hem. Hij zal zich binnenkort zelf ook nog even 
voorstellen via een algemeen bericht. 
Naast Harmen hebben we nog een uitbreiding van 2 nieuwe collega’s in ons team. Dit betekent 
dat we eindelijk onze extra plannen en activiteiten vorm kunnen gaan geven. 
 
Een korte samenvatting van deze plannen zijn; 

• Multi-club competitie voor junior en volwassen spelers inclusief extra inlooptrainingen, met 
name tijdens de weekenden. 

• Een uitgebreide activiteitenkalender met workshops georganiseerd door Drive Sport in 
samenwerking met meerdere experts uit onze omgeving. 

• Een aanbod van 5 lessen voor ouder-kind combi trainingen.  

• Eén of meerdere gezamenlijke trainingen speciaal gericht voor competitieteams 
 
Bovenstaande activiteiten gaan wij aanbieden naast ons reguliere aanbod: 

• Flexibel trainen voor de volwassen. Lesvoorwaarden zijn aangepast voor seizoen 2022-2023 

• Maak kennis met Tennis voor nieuwe leden 

• Thematrainingen van 5 lessen voor vast bedrag 
 

Inhoudelijk hebben we de programma’s rond. Momenteel zijn we in overleg met onze 
verenigingen om concrete datums te plannen.  
Alle noodzakelijke informatie voor onze junior en volwassen lessers zullen wij tijdens het eerste 
deel van April gaan delen. 



 
Wij gaan in April breed inzetten op promotie van nieuwe leden. Wij hebben flyers ontworpen en 
laten bedrukken. Deze week ontvangen wij een offerte mbt de kosten en mogelijkheden om 
deze huis aan huis te leveren en digitaal te promoten.  
 
DTC heeft al jaren geen uitgebreide promotie meer gedaan in de omgeving. Wij verwachten 
door ons uitgebreide aanbod veel nieuwe leden aan te zullen trekken. Aangezien dit ook in het 
belang is van DTC, zullen wij in overleg gaan met het bestuur over een vergoeding/subsidie om 
deze plannen te kunnen realiseren.  
 
Wij kunnen niet wachten om deze plannen binnenkort uit te voeren en zijn bijzonder 
gemotiveerd om de aankomende jaren ons sterk te maken voor DTC. We zijn dan ook erg blij dat 
we een doorlopend contract hebben kunnen ondertekenen voor de aankomende jaren. Graag 
zien we jullie weer op de tennisbaan. 
 
Janneke, de ledenadministrateur, meldt dat het voorkomt dat de opzegging bij Sven wordt 
gedaan, maar dat dit niet aan haar wordt doorgegeven, waardoor het contract gewoon 
doorloopt.  
Daarnaast komt het ook regelmatig voor dat er personen les krijgen maar geen lid zijn van onze 
club. Dit is niet de goede gang van zaken! 
 
Actie bestuur: communiceren met Sven hierover. 
 

11. Vrijwilligers 
Een aantal vrijwilligers zijn gestopt met hun werkzaamheden in de commissies. Dit zijn: 
Sharon de Vogel en Svenja de Greef (wedstrijdcommissie), Arnold Schumacher en Marjon 
Jonkers (jeugdcommissie), Danny Brokken en Jenny Schumacher (lobcommissie), Lucian Nanning 
(baancommissie). Alle vrijwilligers ontvangen een bedankje. 
 
We hebben hierdoor enkele vacatures in de Jeugdcommissie, Baancommissie, Lobcommissie en 
PR commissie. 
 
Iedereen die er iets voor voelt om iets meer en andere dingen voor de vereniging te doen, meld 
je bij een van de bestuurs- of commissieleden. 
 

12. Vooruitzichten 2022 

• Baanonderhoud: hier gaan Luut, Arend en Jan Kosse mee bezig 

• Lob vernieuwen: hier gaan Coby, Yvonne en Jacolien Groen mee bezig 

• Padel: hier gaan Jorn en Yat Ho mee bezig. 

• Digitalisering 

• Nieuw sportpark 
 
Baanonderhoud: is al besproken in deze notulen. 
Lobinrichting: wat gezelliger maken, meubels worden vernieuwd. 
Padel: er zal een enquête opgesteld worden en per mail verzonden worden naar de leden om te 
inventariseren hoe men over padel denkt. We gaan eerst intern dit onderzoeken en daarna 
extern. Op basis van de uitslagen kijken we of we verder gaan. 
Digitaliseren: we gaan bekijken of we meer digitaal kunnen doen. De KNLTB heeft vele applicaties 
waaronder ook een module voor de ledenadministratie, lobdiensten etc. 



Nieuw sportpark: hier wordt veel over gesproken, DTC doet ook mee aan deze gesprekken, we 
gaan er positief in. Wel zijn wij van mening dat ons tennispark op een hele mooie locatie ligt maar 
we willen wel op de hoogte blijven van het nieuwe sportpark. 

 
13. Vragen 

Er zijn geen vragen. Tijdens de vergadering zijn er diverse vragen gesteld. 
 

14. Sluiting 
We kijken terug op een vreemd jaar met name veroorzaakt door de Corona.  
Het is heel fijn dat we weer gewoon heerlijk kunnen tennissen. 
Iedereen een heel fijn en gezellig tennisjaar toegewenst. 

 


