
Notulen Algemene ledenvergadering DTC 2019 
 

Agenda 
 
1. Opening 
 Yat Ho heet iedereen hartelijk welkom en is blij met de grote opkomst. 
 
2. Notulen 2018 
 Iedereen heeft ze voor de vergadering per mail ontvangen en heeft ze in het Gravelnews van 

april 2018 ook kunnen lezen. Er zijn geen op- of aanmerkingen, hiermee worden de notulen 
definitief vastgesteld. 

 
3. Mededelingen 

1. Marjo is met ingang van 1 januari jl. gestopt met het voorzitterschap. Yat Ho neemt de 
taak als vice voorzitter over, naast zijn functie als voorzitter Jeugdcommissie.  

2. Van de buren is er wederom een klacht ontvangen over de verlichting. De klacht is van 
hemzelf en vanuit de gemeente gekomen. Afspraak is dat het licht tot 23:00 uur aan mag 
blijven. Verzoek is om bij het niet in gebruik zijn van de banen de verlichting zsm uit te 
doen, dit niet alleen vanwege de klacht maar ook met het oog op onze energierekening. 

3. Ledenwisseling: enkele seniorleden hebben opgezegd, er zijn enkelen bijgekomen. Dit 
geldt eveneens voor de jeugd. 

4. Sponsoren: hieraan is in 2018 veel aandacht aan besteed. Er is in 2018 wel wisseling 
geweest in sponsoren, gelukkig er zijn veel nieuwe sponsoren bijgekomen. Een groot 
aantal competitieteams hebben hun eigen sponsor voor wat betreft de kleding. We zijn 
erg blij met de deal die gesloten is met Prins Sport. Prins Sport voorziet de jeugdleden die 
competitie spelen van clubshirts. 

5. Er is een nieuw afhangbord geplaatst. 
6. KNLTB Clubapp: deze willen we in de loop van 2019 introduceren. Dit zal naast de email 

en facebook het communicatiemedium worden binnen onze club. 
7. Ook zijn we erg trots op de nieuwe lobcommissie. 

 
4. Verslag secretariaat (Coby Boessenkool) 

 Op 1 januari 2018 had onze club 220 senior- en 52 juniorleden, op 1 januari 2019 is het 
aantal 231 senior- en 44 jeugdleden. Helaas een lichte daling bij de junioren. 

 Eind 2018 heeft Marjo aangegeven met ingang van 1 januari 2019 te stoppen als 
voorzitter van de vereniging. Haar plaats wordt vooralsnog door Yat Ho overgenomen, 
met de intentie om, zodra zijn plaats in de Jeugdcommissie opgevuld is, de 
voorzittersfunctie definitief over te nemen. Het bestuur bestaat verder nog uit Arend 
Hulshorst (penningmeester) en Coby Boessenkool (secretaris). 

 Door het aftreden van Marjo als voorzitter zijn we op zoek naar personen die het leuk 
vinden zich als bestuurslid in te zetten. Mocht je belangstelling hebben, meld je dan bij 
een van de bestuursleden.  

 Binnen de diverse commissies hebben enkele wijzigingen plaatsgevonden. Waar later in 
deze vergadering  verder op ingegaan wordt.  

 Hierbij wil ik alle leden die zich extra voor de club inzetten hartelijk bedanken voor hun 
inzet. En hen succes wensen voor dit jaar. 

 Als bestuur hebben we in 2018 5 keer vergaderd, waarvan 1 keer met de leden.  

 Onderwerpen welke besproken zijn en acties die uitgevoerd zijn: 
 BUMA-stemra: DTC heeft dit opgezegd. RECTIFICATIE: DTC heeft de intentie om BUMA 

op te zeggen. Helaas is dit niet toegestaan. 



 Wet op de privacy is besproken. NAW-gegevens, e-mailadressen en tel.nr. mogen niet 
openlijk worden getoond. 

 De sponsorfacturen zijn in 2018 verstuurd, helaas hebben nog enkele sponsoren niet 
betaald. Enkele sponsoren hebben ook aangegeven DTC niet meer te sponsoren, maar 
gelukkig het grootste deel is gebleven. Waar we uiteraard heel erg blij mee zijn. 

 Nieuwe sponsorcontracten opgesteld en verstuurd. Enkele sponsoren hebben deze helaas 
nog niet ondertekend teruggestuurd. 

 DTC  heeft in 2018 mee mogen doen met de Rabobank Clubkas Campagne. Dit heeft ons  
€ 288,53 opgeleverd. 

 Er heeft weer een rookworstenactie plaatsgevonden. Deze was minder succesvol als 
voorgaande jaren, dit door de afwijkende kwaliteit en grootte van de rookworsten in 
2017. Hopelijk is de rookworstenactie in 2019 succesvoller. De actie heeft DTC € 216,75 
opgeleverd. 

 Sloten van het hek en de lob. Deze zijn vervangen.  

 Schuifdeur terras. Deze is vervangen. 

 Samenwerking tussen Rens Heus en DTC. Dit heeft geleid tot een inloopspreekuur op elke 
2e woensdag van de maand.  

 Trainer: er hebben gesprekken met Sven plaatsgevonden over facturatie, 
begeleidingsuren, plannen (45+ en 70+tennis).  

 Baanonderhoud: Jan Kosse en Simon Aasman voeren elke vrijdagochtend 
werkzaamheden uit. Iov de baancommissie is er vorig jaar een oproep per mail verstuurd 
aan de leden om extra hulp te bieden. Om de uitstraling te verbeteren zijn de kapotte 
glasplaatjes in de tafels langs de baan vervangen, de netten goed op hoogte gebracht. Om 
het werk naast de baan  te verlichten is er een bosmaaier aangeschaft. 

 Website: deze is vereenvoudigd.  

 Nog te realiseren acties zijn: 

 Gravelnews: de layout van het Gravelnews zal aangepast worden. Het wordt een 
bewaarexemplaar. 

 Het sponsorbord aan het lobgebouw moet vervangen worden. 

 De sponsorborden vooraan de straat moeten vervangen worden. 

 Afgelopen jaar heeft DTC samen met 3 omliggende dorpen Gramsbergen, De Krim en 
Slagharen plezierige Noabervisites gehouden. Vier tennismiddagen waarop gezelligheid 
en relaxt tennis voorop staan. Overall is DTC als 2e geëindigd.. 

 Verzoek aan alle leden is om wijzigingen in adressen, telefoonnummers, e-mailadressen 
en bankrekeningnummers ook door te geven aan het secretariaat/ledenadministrateur en 
niet alleen de KNLTB.  

 DTC heeft een eigen facebookpagina. Word vriend van DTC, zo blijf je op de hoogte van je 
vereniging!  

 Ook in 2019 mogen we weer meedoen aan de Rabo Clubkas Campagne. Het stemmen op 
DTC kan vanaf 15 maart tm 31 maart a.s. DUS BRENG JE STEM UIT OP DTC!!!! 

 
5. Verslagen diverse commissies 

 Jeugdcommissie: 
De commissie telt zes leden. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van 3 actieve 
leden en zijn we op zoek naar nieuwe enthousiaste leden om onze jeugdcommissie te 
versterken. 

 Yat-Ho Chung, Ronald Lubbers, Saskia Bakker, Arnold Schumacher 

 Iris Pappot, Helma Aalderink 

 Dit jaar afscheid Angelique, Tineke en Erik 



 Nieuw erbij vanaf vorig jaar Arnold 

 
Het aantal jeugdleden loopt helaas terug. Dit is helaas ook een trend die we over diverse 
sporten zien. Dit jaar tellen we 45 jeugdleden in totaal; waar we vorig jaar 54 jeugdleden 
hadden. Echter zijn er een achttal leden doorgeschoven naar de senioren. Maar we zien 
ook weer nieuwe interesse door nieuwe aanmeldingen via onze evenementen 
(schooltennis en woensdagmiddagtennis) en afzonderlijk hiervan. Onze jongste jeugdlid 
was begin dit jaar 6 jaar oud. KNLTB is dit jaar gestart met een Blauwe Tenniskids (naast 
Rood/Oranje/Groen), maar wij hebben niet voldoende jonge kinderen om een Blauwe 
groep op te starten. 

 
Activiteiten vorig jaar: 

 Prins Sport jeugdtoernooi geen succes; viel samen met wandelvierdaagse 

 Tennisdag in juli voor regio 

 Tenniskamp voor onze eigen jeugd 

 Ouder Kind toernooi 

 Jeugdkoppelcompetitie in Hardenberg hal 

 Jeugd Vechtdal Tour - Ommen / Hardenberg / Nieuwleusen 

 

Activiteiten dit jaar: 

 Sportmarkt in voorjaarsvakantie 

 Schooltennis 

 Woensdagmiddagtennis 

 Geen Prins Sport Jeugdtoernooi 

 Regiosamenwerking (Nieuwleusen/Ommen/Hardenberg) 
o Jeugd Vechtdaltoernooi 

o Jeugd Vechtdaltour 

o Wellicht ook competitie-indeling 

 Tenniskamp / Niet-tennis activiteit 
 
Competitie: 

 We spelen met een redelijk aantal teams competitie in alle klasses GE/GR/OR/RO. 

 We hebben besloten om de competitiebijdrage voor de jeugd af te schaffen. Dit zal 

waarschijnlijk per 2020 uitgevoerd worden. 

 We hebben via sponsoring van de senior competitieteams het mogelijk gemaakt om al 

onze jeugdcompetitiespelers te voorzien van hun eigen clubshirt. Hiervoor hebben we 

ook nog een bedrag gereserveerd vanuit de Rabobank Clubkascampagne. 

    

 Wedstrijdcommissie (Jorn Kooijmans ea): 
Wij van wedstrijdcommissie zijn tevreden over het jaar 2018. 
We hebben dit jaar 3 toernooien georganiseerd, de Phone House open, Mijnheer 
makelaars clubkampioenschappen en de Vechtdalcup. 

 
De Phone House open was een groot succes met 182 deelnemers. We zien dat we een 
stabiel toernooi zijn met veel deelnemers, waar de meeste spelers elk jaar weer terug 
komen. 



Dit jaar hadden we bij de clubkampioenschappen, Mijnheer makelaars als sponsor en dit 
is leuk uitgepakt. Zo was er een goody bag en nieuwe prijzen in de vorm van een shirt en 
petje. Hier zijn we heel enthousiast over. 
 
Over het jaar 2019 zijn er een aantal veranderingen. Zo staat het open toernooi al online, 
maar als Dedemsvaart Open 2019. Dit komt meer, omdat er nog onduidelijkheid is over 
de manier van sponsoring. In 2019 valt het toernooi helaas samen met het 
pinkstertoernooi. Dit komt, omdat je als organisatie vastzit aan een vaste week, namelijk 
week 23, hier mogen wij van de KNLTB niet van afwijken. Dit jaar valt Pinksteren in ons 
finale weekend. Tijdens Pinksteren worden er ook toernooien georganiseerd. Een nadeel 
is dat we daardoor minder deelnemers hebben, een voordeel hiervan is dat we poules 
kunnen maken in plaats van een afvalschema.  

 
De clubkampioenschappen worden verschoven naar week 35. Dit verplaatsen wij, omdat 
deze kampioenschappen tegelijk vallen met het open toernooi in Hardenberg.  
 
Ook organiseren wij de Vechtdalcup, maar wij zijn op zoek naar leden die dit op willen 
pakken. Heb jij hier interesse in, geef dat dan bij de wedstrijdcommissie aan. 

 

 Lobcommissie (Jenny Schumacher ea): 
De lobcommissie bestond afgelopen jaar uit 3 leden, Raymonda de Boer, Jose Knuver en 
Jenny Schumacher.  Raymonda en Jose zijn gestopt. De lobcommissie is inmiddels 
uitgebreid met 4 nieuwe personen, te weten Kay Schepers, Jacob Fernhout, Danny 
Brokken en Gerko van Leussen 

 
In juni stopte de Fa. Hullen, als een donderslag bij heldere hemel, met het leveren van 
dranken en sportdranken aan DTC. Wat het extra vervelend maakte was de timing, 
slechts enkele dagen voordat het Phonehouse toernooi zou starten. Gelukkig kon er op 
hele korte termijn worden geswitcht naar de Fa. Rooth. Deze heeft de rest van het 
seizoen gezorgd voor de levering van dranken en sportdranken. In 2019 gaan we niet 
verder met Rooth, omdat we uit praktische overwegingen alles bij Jumbo willen bestellen. 
Daarbij nadrukkelijk aangegeven dat de samenwerking met de Fa. Rooth prima is 
verlopen. 

 
Het voorraadbeheer, met name op gebied van houdbaarheidsdata, is afgelopen jaar niet 
altijd even goed verlopen. Omdat in de wintermaanden bovendien niet veel gebruik 
wordt gemaakt van de Lob is veel van de aanwezige voorraad ‘over de datum’ geraakt en 
daarmee onverkoopbaar. Bijna al het oude hebben we om die reden moeten weggooien. 

 
Inmiddels heeft de lobcommissie een paar wijzigingen doorgevoerd waarmee we met 
name het beheer van de voorraad hopen te verbeteren. Ook zijn we overgestapt op 
blikjes frisdrank  in plaats van flessen en is van een aantal andere producten overgestapt 
op portieverpakkingen in plaats van grote flessen of zakken.  

 
Met Jumbo Joosten is er overleg geweest over het bestellen en leveren van alle 
boodschappen incl. dranken.  
 
In het assortiment zijn kleine wijzigingen aangebracht, zo is er bv chocomel en fristi 
toegevoegd en is de verscheidenheid aan frisdrank iets terug gebracht. 

 



Daarnaast gaan we in 2019 meer aandacht besteden aan het labelen van voedsel en 
drank, dit vanuit oogpunt van voedselhygiëne.  
 
Ideeën en suggesties blijven van harte welkom. Met name op het gebied van meer 
verantwoord aanbod van snacks krijgen we graag tips en suggesties. 
 
De indeling van de bardiensten verloopt vooreerst nog op de ouderwetse manier, via de 
bekende intekenlijsten bij het ophalen van de pasjes. Dit wordt door Coby opgepakt. 
 
Er komt nog een nieuw prijsbord. Deze is besteld. De prijzen worden hier en daar iets 
verhoogd. 

 

 PR commissie (Albert Marskamp ea): 
De PR commissie bestaat uit Coby Boessenkool, Robin Drenth en Albert Marskamp. 
 
In 2018 zijn er nieuwe sponsorcontracten vastgelegde en bestaande contracten zijn 
verlengd. De reclameborden zijn geactualiseerd.  
 
De hoofdsponsoren zijn Mijnheer Makelaars, Prins Sport, Linde Kroon, Albert Heijn en 
Wessels. 
 
Er zijn nieuwe winddoeken aangeschaft zodat er weer een frisse uitstraling op de banen 
is. 
 
De kledingsponsoring is op een nieuwe manier ingestoken. Omdat het moeilijk bleek 1 
kledingsponsor voor de hele club te vinden, zijn we ingestoken om ieder competitieteam 
te voorzien van een eigen teamsponsor. Mede met de hulp van de leden hebben 14 van 
de 17 teams een sponsor gevonden. Er is ruimte geboden voor specifieke wensen zolang 
de basiskleur rood was. De kleding is aangeschaft bij Prins Sport die daarmee alle 
jeugdcompetitie spelers van een tennisshirt voorzien heeft. Hiermee kan DTC goed voor 
de dag komen. 
 
In 2019 wordt er invulling gegeven aan het Gravelnews, wat een jaarlijkse uitgave wordt 
met daarin alle informatie over de club vermeld. Ook wordt er een zuil aan de weg 
geplaatst met daarop de hoofdsponsoren vermeld. 
 
Tenslotte is er een “Blessurevrij tennissen” bijeenkomst georganiseerd door Tennisschool 
Drive, Fysio Hibma en de Trainingsclub. Hier wordt een programma geboden die blessures 
verhelpen en voorkomen moet. Zo is er op iedere 2e woensdag van de maand een 
inloopspreekuur van Rens Heus (Fysio Hypma). 

 

 Baancommissie (Lucian Nanning en Luut Post) 
Zowel Lucian als Luut zijn deze avond verhinderd. 
Wel kan gemeld worden dat er middels een mail een oproep aan de leden is gedaan om 
zich op te geven voor het klussen. Helaas zijn er maar heel weinig mannen geweest die 
zich aangemeld hebben. 

 
Onze vaste baanonderhoudsmedewerker is Jan Kosse, die wekelijks baanonderhoud 
uitvoert samen met Simon Aasman. We zijn deze 2 heren zeer dankbaar voor hun inzet. 

 



 Competitieleider (Henk Hengeveld) 
Er is een nieuwe opzet voor de competitie door de KNLTB. 
Het was de bedoeling dat bij deze nieuwe opzet de teams dichter bij huis zouden blijven. 
Dit is niet bij alle teams gelukt. Er zijn teams die toch buiten de regio grenzen (Overijssel) 
moeten spelen. 

 
Dit jaar hebben er voor de voorjaarscompetitie 21 teams opgegeven en 1 team rood 
(kleine jeugd). Er zijn nog wel enkele teams die nog versterking nodig hebben, omdat 
deze met een minimale bezetting zitten. 
 
Er is 1 team voor de 8&9 competitie op donderdagavond en 3 teams voor de 
zomercompetitie op woensdagavond. 
 
De baanbezetting  is zondag bijna vol in verband met de jeugdteams die op zondag om 9 
uur starten, maar het lukt toch met passen en meten. 
 
Bij onze sponsor Prins Sport zijn nu 137 kokers met 4 Wilson ballen besteld. 

 

 Websitebeheerder (Bertus Prins) 
Bertus Groen noemt zichzelf geen commissie, meer een eenmansactie. 
 
In het bestuur was besloten om de website wat op te schonen en te ontdoen van 
nieuwsitems. Dit omdat dat niet wordt gelezen. Nieuws, uitnodigingen etc., dus al de 
actuelere berichten tussen leden en vereniging gaat steeds meer via bijv. mail, facebook 
en straks de nieuwe clubapp. 
 
Bertus heeft dus heel veel pagina's weggehaald en de rest wat bijgewerkt. Dat de website 
niet meer zo leeft blijkt wel uit het feit dat ik heel weinig reactie krijg op mijn verzoek om 
informatie. 
 
Op dit moment is de site erg kaal. Bertus nodigt de aanwezigen uit om te kijken wat er is, 
en vooral wat ze missen en hoort dit graag via website@dtctennis.nl. 

 
6. Verslaglegging Drive Sport (Sven Boers) 
 Sven deelt in het kort mee dat  

 er nieuwe lesvoorwaarden opgesteld zijn 

 de lesgelden verhoogd worden 

 er minder vrijblijvendheid is 

 facturen begin april verstuurd worden (oud model) 

 senioren eerst de facturen moeten voldoen, voordat men nieuwe lessen kan volgen 

 alle leden deze week een nieuwsbrief per mail ontvangen waarin eea vermeld staat. 

 er ook een nieuw lesaanbod is opgesteld 

 er weer thematrainingen zullen plaatsvinden 

 voor de jeugd er weer schooltennis georganiseerd zal worden (maart/april) 

 in september er voor de oudere jeugd onder schooltijd straattennis georganiseerd zal 
worden 

 het trainersteam is uitgebreid. Naast Rick Roos en Sven gaat Svenja de Greef ook 
trainingen geven. Zij is zeer enthousiast. 

 

mailto:website@dtctennis.nl


Binnenkort zal hetgeen hierboven beschreven staat aan alle leden per mail toegestuurd 
worden. 

 
7. Financiën (Arend Hulshorst) 

Tijdens de vergadering zijn de financiële stukken uitgedeeld, deze zijn na de vergadering 
weer ingenomen. 
 
Aan de hand van de financiële stukken (uitgaven/inkomsten 2018 en begroting 2019) is het 
volgende besproken: 

 De jaarrekening van 2018 is in evenwicht. 

 De Lobdeur is vervangen, vandaar dit hoge bedrag.  

 De kosten voor het Gravelnews zijn een schatting voor 2019. 

 Het blad zal worden gedrukt door een nieuwe drukker. 

 De tenniskosten voor de jeugd zijn hoger dan in 2017 ondanks een afname van het aantal 
jeugdleden. Wim van der Kolk wil weten hoe dit kan? De vraag kon niet worden 
beantwoord. Arend heeft eea uitgezocht. Het antwoord is: in 2018 is de laatste termijn 
van 2017 nog betaald. 

 
Verslag kascontrole (Fred Koppen en Franc l'Herminez) 
Samen met de penningmeester hebben wij alles doorgenomen. Er zijn geen rariteiten 
ontdekt. Het zag er allemaal zeer keurig uit. De kascommissie vraagt de vergadering om 
decharge. De vergadering verleent decharge.  
 
Franc merkt op dat de afschrijving van de banen goed door loopt. Wel dient er kritisch 
gekeken te worden naar de banen. Baan 1 tm 5 zijn al een aantal jaren oud. 

 
Fred Koppen neemt afscheid van de Kascontrolecommissie, hiervoor in de plaats komt Henk 
Hengeveld. 

  
8. Beleid en plannen 2018 

 2019 staat in het teken van verbinding. We willen de verbinding tussen het bestuur en de 
leden en het bestuur en de commissies verbeteren. We starten met extra vergaderingen 
tussen het bestuur en de commissies. 

 De website is in de loop van vorig jaar deels aangepast, en in 2019 zal dit verder gaan. 

 Dit jaar zal het rookbeleid aangepast worden. We willen een rookvrij tennispark 
doorvoeren. Er zal op een klein stukje aangewezen worden waar er nog gerookt mag 
worden (naast de lob, de kant van de schuurtjes).  

 Het bestuur bestaat nu momenteel slechts uit 3 personen, na het vertrek van Marjo. 
Hierbij dan ook een oproep aan alle leden, wil je naast het tennissen nog wat extra doen, 
meld je aan. 

 De communicatie binnen de vereniging gebeurt nu via Facebook en e-mail. Dit jaar zullen 
we ook de communicatie oppakken via de Clubapp KNLTB. 

 Vanuit de buurman heeft de vereniging klachten ontvangen over het licht. Ook heeft hij 
deze klacht bij de gemeente geuit. Yat Ho heeft een goed gesprek met de buurman 
hierover gevoerd. Afgesproken is dat het licht tot 23:00 uur aan mag blijven en bij het 
verlaten van het tennispark geluidshinder zoveel mogelijk te voorkomen. Een oproep aan 
alle leden om zich zoveel mogelijk aan deze afspraak te houden. We zullen de buurman 
graag te vriend houden. Vanuit het bestuur is besloten dat we de buren de week 
voorafgaand aan het toernooi op de hoogte stellen dat het wel wat later kan worden, dit 
in verband met het toernooi. 



 Prins Sport houdt op 1 april een test- en adviesavond. Op die avond ontvang je 10% op je 
aankopen. 

 De vereniging kan alleen bestaan door inzet van vrijwilligers. Daarom vragen wij ook ieder 
lid de handen uit de mouwen de steken voor de club. Tijdens de inschrijfdagen (a.s. 
vrijdagavond en zaterdagmiddag) kunnen de pasjes gehaald worden nadat er 
ingeschreven is op de diensten en taken voor 2019. Ieder lid wordt geacht zich voor 2 
diensten per jaar in te schrijven.  

 Een leuke gift van een van onze leden. Jannes Aalderink heeft 2 fietsrekken naast het 
lobgebouw geïnstalleerd.  

 We willen ook kritisch gaan kijken naar onze energierekening. Verzoek aan iedereen is om 
de lampen uit te doen, zodra er niet meer op die banen getennist wordt. We zullen de 
aanschaf van LED verlichting nader onderzoeken. 

 
9. Afscheid commissieleden en bestuurslid 

Tijdens de vergadering hebben we afscheid genomen van de volgende commissie-
/bestuursleden: 

 Marjo de Greef als voorzitter 

 Jose Knuver als lobcommissielid 

 Harm Leffers als clubblad-commissielid 

 Erik Kleine als jeugdcommissielid 
 
Ook hebben de volgende leden afscheid genomen, echter ze konden niet op de vergadering 
aanwezig zijn: 

 Tineke Nijman als activiteitencommissielid jeugd 

 Raymonda de Boer als lobcommissielid 
 

Allen heel erg bedankt voor de inzet voor de vereniging. 
 
Als dank voor hun inzet hebben deze leden een leuke attentie ontvangen. 
 

10. Rondvraag 

 Verlichting baan 6: de verlichting in de rechter achterhoek is erg schemerig. 

 De klok loopt achter. 

 Kan er budget vrijgemaakt worden voor de aankleding van het terrein/de lob. Het zou fijn 
zijn dat er meer sfeer gemaakt wordt. 

 Tav de banen: Edelgras houdt er mee op, van Wijngaarden neemt het onderhoud over. 
Met van Wijngaarden moet het probleem tav de afwatering van de banen besproken 
worden. 

 Het aantal sleepnetten/vegers op de baan is niet voldoende. Het is noodzakelijk dat er 1 
per baan komt. 

 Rookworstenactie: kan deze actie eerder in het jaar opgestart worden. De laatste jaren 
wordt de actie opgestart als het tennisseizoen nagenoeg voorbij is. Verwacht wordt als je 
het eerder opstart, de verkoop groter is. Ook wordt geopperd om de teams te verplichten 
een aantal worsten te laten verkopen of om elk lid verplicht bijv. 3 worsten te laten 
verkopen. Er moet meer aandacht besteed worden aan de rookworstenactie. 
 

11. Sluiting 
Yat Ho bedankt iedereen voor hun komst en nodigt iedereen uit voor een drankje en een 
hapje. En wenst iedereen een gezellig en sportief tennisjaar toe. 

 


