
   

 

Notulen Algemene ledenvergadering DTC 2021 (digitaal) 
 

Agenda: 
1. Opening & voorwoord (voorzitter Yat Ho) 
2. Jaarverslagen 2019 en 2020 (secretaris Coby) 
3. Financieel jaaroverzicht (penningmeester Arend + kascommissie Fre) 
4.  Update Led & Huishoudelijk Reglement (Yat Ho) 
5. Jeugdcommissie (secretaris Jeugdcommissie Marion) 
6. Lobcommissie (lid lobcommissie Jenny) 
7. Wedstrijdcommissie (voorzitter wedstrijdcommissie Jorn) 
8. Baancommissie (baancommissie, Luut) 
9. DriveSport (Yat Ho namens Sven) 
10. Vooruitzichten 2021 (Yat Ho) 
11. Vragen 
12. Sluiting (Yat Ho) 

 
Notulen: 
1. Opening & voorwoord 
 Yat Ho heet iedereen hartelijk welkom, de vergadering is digitaal en er kan via Teams ingelogd 

worden. Het bestuur (Yat Ho Chung voorzitter, Arend Hulshorst penningmeester en Coby 
Boessenkool secretaris) zit in de lob. De vergadering wordt gehouden aan de hand van een 
aantal sheets. Wie iets te vragen heeft, kan dit doen dmv een chat. De vragen worden aan het 
eind van de vergadering beantwoord. De meegezonden agenda bevatte enkele foutjes in de 
jaartallen. De hierboven genoemde agenda is aangepast. Yat Ho meldt dat elke vereniging elk 
jaar verplicht is om een ALV te houden. Echter, vanwege corona is het ons vorig jaar niet 
gelukt, daarom betreft deze vergadering het jaar 2019 en 2020. De vergadering wordt 
opgenomen, dit om de notulen goed te kunnen maken. Zodra de notulen klaar zijn, wordt de 
opname gewist. 

 
2. Jaarverslagen 2019 en 2020, Secretaris 

Jaar 2019  
In 2019 is ons ledental iets gedaald, op 1 januari 2020 hebben we 218 senior- en 38 
jeugdleden. 
In 2019 hebben wij als bestuur 4x vergaderd, daarnaast 1x met de leden en 1x met alle 
commissies. Aan het eind van 2019 hebben we een bijeenkomst gehouden met alle 
commissieleden en vrijwilligers, dit om het jaar 2019 te evalueren en de verbeterpunten voor 
2020 te benoemen.  
Punten die in de bestuursvergaderingen aan de orde zijn geweest, zijn o.a. 
-  Hoe kunnen we meerdere leden enthousiasmeren voor het bestuur of de commissies. 

Helaas is dit nog steeds niet gelukt. Dus wie interesse heeft, meld je aan bij een van de 
bestuurs- of commissieleden. 

- KNLTB-pasjes: deze zijn geldig voor 2 jaar.  
-  Prins Sport-avond: informatieavond over de bespanning en ander materiaal. Het is een 

geslaagde avond geworden. Het is de bedoeling dat dit in 2020 een vervolg zal krijgen. 
- Problemen buurman tav de verlichting. Gemeente heeft ons gemeld dat de verlichting tot 

maximaal 23:00 uur mag branden. Evt. kan er vooraf ontheffing aangevraagd worden. 
-  Baanverlichting. Hierover in deze vergadering meer. 
- Gesprekken met Sven (Drive) over o.a. de tennislessen, facturatie, schooltennis. 
- Rookvrij tennispark muv 1 plekje (zijkant terras) doorgevoerd. 
- Communicatie naar leden. Alle berichtgevingen zullen naast de e-mails, binnenkort ook via 

de KNLTB-clubapp plaatsvinden. Er zal een handleiding opgesteld worden, elk lid ontvangt 
deze via de mail.  



   

 

- Communicatie met de commissies: in 2019 hebben we 1x met z'n allen vergaderd. Dit heeft 
eenieder als zeer positief ervaren. In 2020 zullen we dit voortzetten. 

- Wat te doen met leden die zich niet of onvoldoende hebben aangemeld voor de 
lobdiensten/taken: we hebben deze leden een aantal keren hierop geattendeerd, enkele 
leden hebben een factuur ontvangen. Dit zal ook dit jaar weer doorgezet worden. 

- Gravelnews: er is een nieuwe opzet gemaakt. We hebben veel positieve reacties hierop 
ontvangen. 

-  Website DTC: de inhoud is ook geheel aangepast. 
- Facturen ontvangen van de KNLTB voor het niet komen opdagen door teams: deze facturen 

dienen door het team zelf betaald te worden. De club betaalt deze niet! 
-  Rookworstenactie: in 2019 hebben we weer rookworsten verkocht. We zijn iets eerder 

gestart met de verkoop. Deze actie heeft de club € 242,75 opgeleverd. 
Naast de bekende toernooien, clubkampioenschappen, tossavonden hebben enkele leden ook 
in 2019 weer deelgenomen aan de Noabervisiet. 4 leuke tennismiddagen met de verenigingen 
van Gramsbergen, Slagharen en De Krim. DTC is als 3e geëindigd. 
In 2019 zijn een aantal leden er achtergekomen dat het slot van het hek en het slot van het 
clubgebouw vervangen zijn (is al 2 jaar zo, maar goed beter laat dan nooit). Iedereen die nog 
geen nieuwe sleutel in zijn bezit heeft, kan deze bij de secretaris ophalen. Als er geen oude 
sleutel ingeleverd wordt, dient er een borg van € 10,-- betaald te worden.  
Ook hebben een aantal leden hun tennispas nog steeds niet opgehaald. Deze is alsnog bij de 
secretaris af te halen.  

 
Jaar 2020  
Over het algemeen kan er weinig gezegd worden over het "rare" jaar 2020. 
In 2020 is het ledenaantal wederom iets gedaald, op 1 januari 2021 hebben we 212 senior- en 
38 jeugdleden. 
We hebben slecht 2x als bestuur vergaderd, daarnaast nog 1x met de wedstrijd- en 
lobcommissie ten aanzien van hoe de corona-maatregelen te hanteren tijdens de 
Clubkampioenschappen. 
We zijn druk geweest met allerlei aanpassingen op het terrein en in de lob om alles corona-
proof te maken.  
Punten die in de bestuursvergaderingen aan de orde zijn geweest, zijn o.a. 
-  Het huishoudelijk reglement: er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd, hierover straks 

meer in de vergadering.  
-  KNLTB Club App is uitgerold en een groot aantal leden maken hier al gebruik van. De app 

wordt met name gebruikt voor het vanuit huis reserveren van de baan. In begin zijn er wat 
vragen over de inlogprocedure geweest. Mocht je vragen of problemen hebben, kun je 
terecht bij Bertus Groen (IT-commissie). 

-  LED verlichting: deze is in 2020 geïnstalleerd.  
- In verband met de nieuwe verlichting is er een nieuwe router geïnstalleerd. Het WIFI signaal 

was niet voldoende, dit gaf problemen met het bedieningspaneel van de verlichting.  
-  Wisseling van de ledenadministratie. We hebben afscheid genomen van Hans de Wilde, 

Janneke Schunselaar verzorgt nu de ledenadministratie. 
- In verband met corona zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: papieren handdoekjes, 

nieuwe kranen, spatschermen op de bar.  
  
Jaar 2021: 
Vanuit KNLTB hebben we bericht ontvangen dat de bestaande ledenpassen ook voor het jaar 
2021 blijven gelden.  
Wel een dringend verzoek aan alle leden is om de handen uit de mouwen te steken bij het het 
schoonmaken van de lob, het klussen rondom de baan, en zodra het weer mogelijk is, 
lobdiensten te draaien. Alle hulp is zeer welkom. Klussen op en rond de baan mag op ieder 



   

 

moment, wanneer jou het uitkomt. Wat kan ik doen? Informatie kun je opvragen bij het 
secretariaat of de baancommissie. 
De spelregels wat bovenstaande betreft zijn niet aangepast. Laat mij maar per mail weten wat 
je wilt gaan doen. We willen graag met z’n allen tennissen op een verzorgd park. 

 
3. Financieel jaaroverzicht  

Ontvangsten: het was, ondanks corona toch een goed jaar, we zijn geëindigd met een positief 
saldo. De inkomsten qua contributie is iets gedaald, dit komt door de lichte daling van het 
ledenaantal. De inkomsten qua subsidies is vele malen hoger geworden, dit komt door de 
overheidssteun ivm corona. De inkomsten qua kantineverkopen zijn veel lager geworden, we 
hebben alleen nog een beetje inkomsten gehad doordat de clubkampioenschappen door zijn 
gegaan. 
Uitgaven: door corona is alles in de war geschopt. Algemeen gezegd hebben we redelijk 
gedraaid. Er zijn kosten voor de Ledverlichting opgenomen, dit betreffen kosten voor de 
aanleg, etc. 
Balans: totaalbedrag is hoger geworden, dit komt uiteraard door de nieuwe Ledverlichting.  
Over het algemeen staan we er redelijk goed voor. We hebben nog reserves, die zullen we  
binnen een paar jaar moeten gebruiken om de banen goed in de orde brengen en het park 
aan de huidige tijd moeten aanpassen. 
Wel moet even gezegd worden dat we erg blij zijn dat de leden gewoon hun contributie 
hebben betaald en niet massaal hebben opgezegd. En ook moeten we vooral onze sponsoren 
bedanken voor het betalen van het sponsorgeld, ook al zaten ze zelf in zwaar weer. Het 
sponsorgeld is gewoon binnengekomen. Heel erg bedankt! 
 
Verslag kascontrole (Fred Koppen en Henk Hengeveld) 
Samen met de penningmeester hebben wij alles doorgenomen. We hebben onze 
handtekening gezet. De kascommissie wil de mensen bedanken die hieraan gewerkt hebben 
complimenten geven. De decharge is verleend. 
Er moet wel een nieuw lid voor de kascommissie gekozen worden, want Henk Hengeveld 
heeft het nu 2 jaar gedaan. De regel is dat je maximaal 2 jaar in de kascommissie mag zitten 
en dan vervangen moet worden. Wie wil Henk vervangen, het is voor 2 jaar. Het kost je weinig 
tijd, een paar uurtjes op 1 avond per jaar. 
 

4. Update Led & Huishoudelijk Reglement 
Update Ledverlichting 
Het plan was om in de ALV van 2019 het voorstel te doen voor de aanschaf van Ledverlichting. 
Die vergadering is niet doorgegaan,  zoals bekend. Het bestuur heeft zelf het besluit genomen 
om Ledverlichting aan te schaffen. Om de volgende redenen: 
huidige installatie sterk verouderd, veel storingen, hoge onderhoudskosten, minimale 
lichtopbrengst, onvoldoende lichtverdeling en hoge energiekosten. 
Er is een projectgroep samengesteld, bestaande uit Remco van Urk, Robert de Held, Marc 
Nijman, Arend Hulshorst en Yat-Ho Chung. Deze projectgroep heeft met een 3-tal partijen 
(OVI Enschede, Sportverlichting Deventer en Aerolux Oldenzaal) verkennende gesprekken 
gevoerd en heeft deze partijen gevraagd een offerte uit te brengen. De offertes en de 
randvoorwaarden zijn met elkaar vergeleken en uiteindelijk is de keuze gemaakt om Aerolux 
Oldenzaal de opdracht te gunnen. Dit op basis van een goede offerte, eigen ervaring met het 
bedrijf vanwege de oude installatie en de goede service die het bedrijf verleent. 
Het vergelijk tussen de oude verlichting en de nieuwe Ledverlichting zijn vooral: 
Geïnstalleerd vermogen 
-  16x 2.000W conventionele lampen 28.000W tov 8x 1.720W Ledlampen 13.760W 
Kosten electra: 
- conventioneel € 2.600 / jr tov Led € 1.200 



   

 

In dit plaatje zijn de verminderde kosten van het onderhoud niet opgenomen. 
De kosten van het project Ledverlichting bedraagt € 35.000, we hebben dit als volgt 
gefinancierd: 
- 1/3 uit eigen middelen 
- 1/3 lening Stichting Waarborgfonds Sport 
- 1/3 subsidie overheid (verduurzaming energie). 

 
Huishoudelijk reglement 
In dit document staan de regels beschreven hoe we ons huishouden hebben geregeld. Indien 
er wijzigingen aangebracht worden, moet het document eerst voorgelegd worden in de ALV, 
de vergadering moet hun akkoord hiervoor geven. We hebben diverse kleine wijzigingen 
aangebracht.  
De volgende wijzigingen zijn aangebracht: 
- Hoofdstuk Definities/Afkortingen toegevoegd 

Roken op tennispark bijgewerkt (gehele reglement) 
- Alcohol mag worden geschonken aan personen >18 jaar (voorheen 16 jaar) 
- De banen zijn het gehele jaar geopend (voorheen begin april tot eind september) 
- Afhangen voor banen aangepast (gehele reglement) 
- All Weather smashcourt banen aangepast (voorheen gravelbanen) 
- Uitgifte GravelNews eenmaal per jaar (voorheen 3/4x per jaar) 
- Hoofdstuk Definities/Afkortingen toegevoegd 
- Roken op tennispark bijgewerkt (gehele reglement) 
- Alcohol mag worden geschonken aan personen >18 jaar (voorheen 16 jaar) 
- De banen zijn het gehele jaar geopend (voorheen begin april tot eind september) 
- Afhangen voor banen aangepast (gehele reglement) 
- All Weather smashcourt banen aangepast (voorheen gravelbanen) 
- Uitgifte GravelNews eenmaal per jaar (voorheen 3/4x per jaar) 
- Terugbetalingen bij vroegtijdige opzegging verwijderd (voorheen 25%/50%) 
- Administratiekosten €50 bij langdurige opschorting 
- Senioren betalen per ingeschreven/deelgenomen competitie €6 per competitie 
- Junioren betalen geen competitiebijdrage 
- Verantwoordelijkheden aangepast: 
- Schade aan banen/Lob worden doorgegeven aan Baancommissie (voorheen Lobcommissie) 
- Bijzondere uitgaven lopen uitsluitend via het bestuur (voorheen bestuurders van 

commissies) 
- Taken en verantwoordelijkheden: 
• Taken Secretaris bijgewerkt 
• Taken Penningmeester bijgewerkt 
• Taken Lobcommissie bijgewerkt (voorheen onderhoud gebouw en installaties & 

lobdienstrooster) 
• Taken Baancommissie toegevoegd (onderhoud gebouw en installaties) 
• Taken Verenigingscompetitieleider (VCL) bijgewerkt 
• Taken IT commissie toegevoegd 
• Taken Wedstrijdcommissie bijgewerkt. 
Bij de notulen zal het aangepaste document gevoegd worden. Elk lid mag zijn 
op/aanmerkingen per mail aan het bestuur kenbaar maken en als er geen grote bezwaren 
zijn, zal het document definitief worden verklaard. 

 
5. Jeugdcommissie 

Het ledenaantal van de jeugd blijft nagenoeg hetzelfde, 37 / 38 leden. Er komen wat nieuwe 
leden bij, er zeggen wat leden op. Aan de voorjaarscompetitie, uitgesteld tot begin juni, doen 



   

 

er 3 teams mee vanuit de jeugd. We hebben 1 groen team en 2 gele teams die staan te 
popelen om mee te gaan doen. 
Onder de jongere jeugd zijn ook een aantal, dat graag mee willen doen maar vanwege de 
onzekere situatie met corona hebben ouders gezegd dit eerst te willen afwachten voordat de 
kinderen weer competitie gaan spelen. 
Dit jaar hebben we een aantal nieuwe leden gekregen bij de jeugd en zijn we druk aan het 
brainstormen om meer jeugd aan te trekken. De jeugdcommissie had de hoop dat het aantal 
leden groeide, omdat tennis voor de jeugd gewoon door mocht gaan tijdens corona. Maar 
helaas. 
Wij gaan proberen om dit jaar nog een aantal leuke activiteiten te plannen voor de jeugd, 
maar met alle huidige maatregelingen is het lastig om wat te plannen. 
We proberen om 11 april een voorjaarstoernooitje te houden, we kijken eerst hoe dit gaat 
lopen en misschien dat we in de vakantie nog iets met vriendjes kunnen doen. 
Wel hebben we 2 nieuwe leden aan de jeugdcommissie kunnen toevoegen. Yvonne Nuvelstijn 
en Maartje Leenhouts brengen een nieuwe frisse wind binnen! Welkom dames! 
 

6. Lobcommissie 
Vanwege alle maatregelen rondom corona hebben we in 2020 nagenoeg geen gebruik kunnen 
maken van de Lob. De maatregelen zijn voorlopig ook in 2021 nog van kracht. 
Dit heeft uiteraard een enorme impact op de kantineopbrengsten. 
Ter vergelijking: in de afgelopen jaren was de opbrengst van de kantine gemiddeld zo’n € 
10.000,--. In 2020 was de opbrengst slechts € 2.200,--. 
De voorjaarscompetitie is in 2020 niet doorgegaan vanwege corona. In het najaar kon er wel 
competitie worden gespeeld, maar wel met beperkende maatregelen. Zo mocht de kantine 
niet open en was het niet toegestaan om tussen de wedstrijden door of na afloop nog even 
een drankje te doen. Ook ons jaarlijkse toernooi, altijd gezellig en goed voor de kantine 
inkomsten, is vorig jaar niet doorgegaan. Gelukkig was er rond de zomerperiode een moment 
van versoepeling van de maatregelen en kon het clubkampioenschap wel doorgaan. 
Met het oog op een aantal te nemen veiligheidsmaatregelen zijn we vorig jaar overgestapt op 
papieren handdoekjes. Daarvoor zijn in de kleedkamers, bij de toiletten en in de keuken 
handdoekdispensers opgehangen en is er een flinke hoeveelheid handdoekjes en handgel 
ingeslagen. Ook zijn op de bar veiligheidsschermen geplaatst zodat de mensen achter de bar 
veilig hun werk kunnen doen (zodra de kantine weer open gaat). 
In 2021 is de voorjaarscompetitie vooralsnog uitgesteld. Hopelijk kan deze begin mei alsnog 
van start en kunnen we dan ook weer gewoon van de Lob gebruik maken. Uiteraard houden 
we dat in de gaten en zal de Lobcommissie tijdig zorgen voor de bevoorrading. 
Aanschaf van prullenbakken buiten staat nog steeds op de to-do-list, al 2 jaar staan deze erop. 
Verder staan er niet echt nieuwe zaken op het programma. 
Bij deze laat ik (Jenny Schumacher) jullie weten dat ik eind van dit jaar stop met de 
Lobcommissie. Ik laat de taken graag achter in de capabele handen van mijn 4 mede 
lobcommissieleden: Gerko, Kay, Jacob en Danny. 

 
7. Wedstrijdcommissie 

Deze commissie organiseert de toernooien van de vereniging. De toernooien welke wij 
organiseren zijn het openingstoernooi, het Dedemsvaart Open, Mijnheermakelaars 
clubkampioenschappen en de Vechtdalcup. Afgelopen jaar is het helaas allemaal wat anders 
gelopen. Door corona is het openingstoernooi, het Dedemsvaart Open en de Vechtdalcup niet 
doorgegaan. We hopen dat dit komend jaar wel weer kan.  
Afgelopen jaar is de Mijnheermakelaars clubkampioenschappen wel door gegaan. Samen met 
alle andere commissies hebben wij geregeld dat ons park corona-proof was. Ook doordat de 
leden hier begrip voor hadden is had dankzij deze samenwerking goed verlopen. 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 veel deelname 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 goede 
nieuws gaan we komend jaar weer aan de slag.  
Voor komend jaar is er nog veel onduidelijkheid. Doordat de competitie met 2 maanden is 
uitgesteld is het niet zeker of het open toernooi door kan gaan. Ons toernooi start meestal de 
week na de competitie en nu valt dit samen. We zijn bang dat dit toernooi weer niet kan 
doorgaan.  
Wij zijn wel op zoek naar leden die onze vereniging willen vertegenwoordigen bij de 
Vechtdalcup. De wedstrijdcommissie gaat hier namelijk mee stoppen. Wil je alleen of met een 
groepje dit regelen laat het dan weten. 

 
8. Baancommissie 

Lucian Nanning heeft aan te geven te stoppen met de baancommissie. Dit geldt eveneens 
voor Luut Post. Beiden hebben al 20 jaar in de baancommissie gezeten. Echter, gezien hun 
eigen drukke werkzaamheden, hebben ze geen tijd meer om zich volledig te storten op het 
baanonderhoud.  
Gelukkig hebben we Jan Kosse nog voor de banen zelf, maar voor de overige klussen op en 
rondom, zal er toch meer acties vanuit de leden moeten komen. Zoals iedereen weet hangt de 
sleutel in de hal bij de voordeur en kan men aan de slag gaan wanneer ze dat willen. 
De heren zullen dit jaar nog wel het groot onderhoud aan de banen begeleiden en stellen ook 
voor om het herstel achter baan 4 en 5 in het groot onderhoud mee te nemen. Tevens zal na 
het groot onderhoud het hekwerk weer aansluitend aan de bandjes gemaakt moeten worden.  
Op zaterdag 17 april wil Luut gaan snoeien. Wel heeft hij hier een aantal leden voor nodig. 
Men kan zich opgeven bij de secretaris. Met het oog op corona: het park is groot genoeg om 
met meerdere personen een aantal klussen op te pakken. Dus meld je aan! 
Yat Ho stelt voor om binnenkort samen met Lucian en Luut te gaan zitten voor een goede 
overdracht en om te bespreken hoe nu verder. Luut geeft aan dat hij uiteraard wel op de 
achtergrond aanwezig blijft en ook wel bereid is af en toe een klusje te doen maar niet meer 
verantwoordelijk wil zijn voor de baancommissie. 
 

9. Drive Sport 
Sven kon niet aanwezig zijn, evenals Svenja. Beiden geven momenteel tennisles.  
Yat Ho heeft vooraf even afstemming gehad met Sven. 
We zijn bezig met een contractverlenging met Drive Sport. We zijn best tevreden met elkaar. 
Er hebben zich wel wat strubbelingen voorgedaan, zoals wisseling tennisleraren, facturatie. 
Deze strubbelingen zijn opgelost. Bij DTC Sven en Svenja les van dinsdag tm vrijdag. En de 
facturatie is ook beter geregeld. 
acties welke Drive Sport dit jaar in wil zetten zijn: 
- Nieuw tennislesseizoen, start april. Elk lid die tennislessen volgt zal binnenkort de nieuwe 

lesvoorwaarden ontvangen. 
- Er zullen thematrainingen (5 lessen met een specifiek thema) gegeven worden. 
- Er is een aanpassing gemaakt in de actie Maak kennis met tennis. Dit zal nu in kleinere 

groepen gebeuren met minder lessen. 
- Er zal een werving van jeugdleden ingezet worden. Vriendjesmaand in april. 
- Er zullen weer tennislessen tijdens gym op de basisschool gegeven worden. 
- Rond de zomer zullen er weer workshops en clinics plaatsvinden. Vorig jaar was het een 

groot succes. 
- Naast Svenja heeft Drive Sport nog andere tennisleraren in dienst, te weten Thomas en Jari, 

Zij geven bij andere tennisverenigingen les. Misschien dat ze bij calamiteiten ook ingezet 
worden bij onze vereniging. 

 



   

 

10. Vooruitzichten 2021 
Wat er gaat gebeuren dit jaar weten we niet. Dit alles vanwege corona. We hopen dat we 
binnenkort wel activiteiten kunnen opstarten en dat begin juni de competitie mag starten. 
Gelukkig mogen we sinds kort weer dubbelen. Het is afwachten of we het open toernooi op 
een ander tijdstip kunnen laten plaatsvinden, dit toernooi heeft een grote voorbereiding 
nodig. En hopelijk kunnen de clubkampioenschappen we doorgaan, deze hebben minder 
voorbereiding nodig. Alles is afhankelijk van het besluit vanuit de overheid ten aanzien van 
wedstrijdspelen. 
 
Normaal gesproken stellen we aan het begin van het jaar samen met alle commissies een 
activiteitenkalender op, maar dit jaar is dit lastig. Wel moeten we het baanonderhoud dit jaar 
zeker laten doorgaan. Het is van grote noodzaak dat de baancommissie op volle sterkte komt. 
Vorig jaar is er weinig aan gedaan, maar dit moet dit jaar zeker goed opgepakt worden. 
 
Yat Ho heeft gesprekken gevoerd met de voetbal en de gemeente over het nieuwe sportpark. 
Dit om informatie te krijgen wat houdt het in, wat houdt dit voor DTC in, moeten wij mee die 
kant op. Yat Ho heeft zich wel aangesloten bij de projectgroep, echter wel heel passief. Wij als 
DTC zitten niet te wachten om te verhuizen naar een nieuw sportpark, we zitten hier mooi in 
de luwte, ons clubgebouw is mooi gesitueerd gezien de avondzon etc. Yat Ho is wel van 
mening dat we wel aangelijnd moeten blijven bij de sporten in Dedemsvaart en de gemeente 
Hardenberg.  
 
Onze verwachting en hoop was dat gezien corona ons ledenaantal zou groeien, dit omdat 
tennis een van de sporten was wat mocht doorgaan. Helaas is dit niet gebeurd. We hebben 
wel nieuwe leden erbij gekregen, maar helaas hebben ook een aantal leden opgezegd. Dit kan 
ook aan onze vereniging liggen, we moeten ons mogelijk ook meer presenteren, actiever zijn. 
Wij zijn niet echt actief, dit komt door onze PR commissie, ook zij hebben geen tijd of energie 
over. Hierbij doen wij dan ook een oproep aan alle leden. Probeer vanuit je eigen omgeving 
leden te werven. Je kunt introducés meenemen naar de baan, er kunnen introductielessen 
gegeven worden door onze trainers. Mogelijk dat we op deze manier wat meer mensen 
kunnen enthousiasmeren om lid te worden van onze club. 
 

11. Vragen 
1. Wanneer moet de lening terugbetaald zijn? 

We hebben 10 jaar de tijd om de lening af te lossen. Als wij de lening eerder willen 
aflossen, kan dit kosteloos. We hebben de lening afgesloten bij het Waarborgfonds Sport 
tegen zeer gunstige condities. 

2. Is het bedrag voor de opschorting van het lidmaatschap eenmalig? 
Dit bedrag is per jaar. 

3. Wordt er gevraagd bij vertrekkende leden wat de reden van het vertrek is? 
Dit wordt bij de jeugd wel gedaan. Er zijn senioren die het zelf aangeven maar ook senioren 
die niets aangeven. De vraag is of dit komt omdat ze als nieuw lid geen aansluiting kunnen 
vinden. Het mooiste is dat nieuwe leden via tennislessen binnenkomen, veelal hebben ze 
dan al een groepje waar ze mee tennissen. Wij moeten als club mogelijk meer aandacht 
aan nieuwe leden schenken. 

4. Een van de deelnemers (moeder van jeugdleden) twijfelt zelf om lid te worden. 
Di heeft te maken met de entourage van onze tenniscomplex. Ze vindt het geheel er niet 
uitzien in vergelijking met andere tennisverenigingen in de buurt. Ze vindt alles grauw, grijs 
en oud eruit zien. Het gaat alleen om de buitenkant, binnen is ze nog niet geweest. Het is al 
iets opgeknapt nu met het nieuwe straatwerk.  
Hoe het er nu uitziet, heeft ook veel te maken met corona, zo zijn er een aantal 
werkzaamheden niet uitgevoerd. 



   

 

5. Wanneer wordt de maandagavondtoss weer opgestart? 
Arnold geeft aan dat hij dit nog niet opstart met het oog op corona. Er komen en gaan 
teveel mensen op 1 tijdstip. Teveel risico’s. Vanuit de vergadering wordt de opmerking 
gemaakt dat het hen geen probleem lijkt op te leveren als er volgens een vooropgesteld 
rooster gaat. Besloten wordt dat Arnonld buiten de vergadering om nog even met het 
bestuur hierover praat en samen bekijkt hoe het weer van start kan gaan. De behoefte aan 
een toss is erg aanwezig. 
 

Algemene opmerkingen: 
- Het bestuur, met name Yat Ho, krijgt de complimenten voor de gang van zaken van de 

vergadering.  
- De competitieleider zal elk team polsen of ze nog mee willen doen aan de competitie. 
- Het bestuur krijgt de complimenten dat ze het doorgepakt hebben met de aanschaf van de 

Ledverlichting. Een hele verbetering. 
- Elke dinsdagochtend wordt er ook getosst, over het algemeen dames, maar heren zijn ook 

zeer welkom. We starten om 09:00 uur. 
  

12. Sluiting 
Yat Ho bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen 
deze per email aan het bestuur gesteld worden. Normaal gesproken sluiten we af met een 
borrel, maar helaas gaat dit op dit moment niet. Zodra er meer nieuws te melden is, komt het 
via de normale kanalen bij jullie terecht. 
 

 
 
 

 


