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Woord van de voorzitter
Het zal nog wel even duren voordat tennis 

weer zijn normale gang gaat vinden. Hopelijk 

krijgen we met z’n allen de pandemie 

onder controle en herstellen onze sociale 

omgangsvormen zich weer. Voor ons zou dit 

betekenen dat we weer volop op de banen 

aanwezig kunnen zijn, ongeremd kunnen 

trainen, competitie spelen, gezellig een 

drankje doen en gezellige toernooien kunnen 

organiseren.

Ik ben wel erg blij dat we tennis sinds de 

start van de pandemie goed door hebben 

kunnen laten gaan. We hebben zelfs in 

die periode met wat aanpassingen onze 

clubkampioenschappen kunnen organiseren! 

Hopelijk zullen we meer versoepeling zien in 

het voorjaar, zodat we een mooi tennisseizoen 

hebben in 2021.

Ook ben ik blij dat we dit jaar onze verlichting 

hebben kunnen aanpakken. De oude 

gasontladingslampen in combinatie met onze 

installatie waren toch echt aan vervanging 

toe. De nieuwe LED-verlichting is echt een 

verademing voor ons. Zowel op de baan als 

onze elektriciteitsrekening. Buiten dat we nog 

wat restpunten hebben met onze leverancier, 

is het echt een geslaagd project geweest.

Corona heeft voor onze vereniging wel een 

financiële impact gehad. Zo misten we veel 

barinkomsten door het uitvallen van de 

competities en het open toernooi, terwijl de 

vaste lasten wel doorgingen. Hiervoor hebben 

we gelukkig enige compensatie mogen 

ontvangen van de overheid.

Tennis is een van de weinige sporten die 

goed op afstand beoefend kunnen worden 

en hierdoor hebben we ook relatief weinig 

last gehad van beperkingen. Dus hierdoor 

hebben we ook de kans om nieuwe leden aan 

te trekken.

Hierbij wil ik jullie allemaal vragen om na te 

gaan bij jouw familie, vrienden, kennissen 

en/of buren of zij geïnteresseerd zijn in 

een balletje slaan. Neem ze een keer mee 

of introduceer ze bij Sven Boers of Svenja 

de Greef voor enkele proeflessen! Het zou 

zo mooi zijn dat we meer mensen in onze 

omgeving aan het tennissen krijgen!

Zoals hiervoor al genoemd, hoop ik echt op 

een enorm goed en gezond 2021 tennisjaar, 

maar kijk ik ook tevreden terug op 2020.

Groet,
Yat-Ho Chung

VOORWOORD

Communicatie
Elk jaar in de maand maart houdt DTC een 

Algemene Ledenvergadering (ALV). In 2020 

is er in verband met corona nog geen ALV 

gehouden. Zodra de ALV is geweest, worden 

de notulen per e-mail verstrekt en op de 

website geplaatst. De notulen zijn te vinden 

bij >Clubinfo>Algemene informatie. We raden 

iedereen aan deze te lezen. De communicatie 

binnen onze club aan de leden loopt via de 

volgende kanalen:

• E-mail: berichten, notulen ALV, 

nieuwsbrieven

• Facebook DTC 

• KNLTB Clubapp 

Algemene informatie over onze club is te 

vinden op onze website www.dtctennis.nl.

Vacatures
DTC is op zoek naar vrijwilligers die zich 

naast het tennissen willen inzetten voor 

de club. 

Het betreft de volgende functies:

• Bestuurslid

• PR-commissielid

• Voorzitter Jeugdcommissie

• Jeugdcommissielid Groen/Oranje/Rood

• Organisator DTC – Vechtdalcup

Geen nieuwsbrieven ontvangen? 
Check je mailadres! DTC houdt de leden 

via de Gravel News, de website, e-mail en 

nieuwsbrieven op de hoogte van toernooien, 

inschrijfdagen en andere zaken. We 

merken dat sommige leden informatie 

missen omdat hun e-mailadres niet (meer) 

klopt. DTC gebruikt de e-mailadressen die 

bij het secretariaat bekend zijn, niet de 

e-mailadressen zoals deze bekend zijn bij de 

KNLTB. Ontvang je geen nieuwsbrieven van 

DTC? Geef dan het juiste e-mailadres door 

aan het secretariaat.

JEUGD en SENIOREN
Belangrijk en actueel 

nieuws over de lessen 

kunt u vinden op 

twitter.com/svenboers1

CLUBINFORMATIE

Bestuur   
Voorzitter Yat Ho Chung

M. 06 - 51 02 33 42 

E. jeugdcommissie@dtctennis.nl

Secretaris Coby Boessenkool

M. 06 - 53 73 14 39

E. secretaris@dtctennis.nl

Penn. mr. Arend Hulshorst

T. 0523 - 68 48 41

E. penningmeester@dtctennis.nl 

Contactgegevens
Bezoekadres: DTC

  Moerheimstraat 150

  7701 CJ Dedemsvaart

T.  0523 - 61 27 59

Postadres:  DTC

  Postbus 139

  7700 AC Dedemsvaart

Website:   www.dtctennis.nl

Facebook:  DTC

Yat-Ho

54



 

Showroom ma. t/m za. geopend 
● 

Werkplaats ma. t/m za. geopend 
● 

Grote voorraad en deskundig advies 
● 

Eigen transportmiddelen 
● 

Alleen de beste merken 

 Altijd al een mooi gazon willen hebben zonder veel tijd te investeren? 
Het kan met een Husqvarna Automower of een Honda Miimo robotmaaier! 

Er zijn modellen voor gazonoppervlaktes van maximaal 600m² tot zelfs 5000m² 
dus er is altijd een geschikt model voor U!  

Benieuwd of een robotmaaier ook voor uw gazon geschikt is?  
Informeert u eens bij ons! 

Kelvinstraat 12 ● 7701 BZ  Dedemsvaart ● 0523-613464 ●info@mansier.com 
www.mansier.com 

Een topkwaliteit zitmaaier, zoals de  
Rider, vraagt nogal een investering. Maar dan hebt 

u ook een stuk gereedschap dat  
maaien tot een plezier maakt. Snel,  
wendbaar, perfect af te stellen  en  

makkelijk schoon te maken. Met een  
Rider boekt u flinke tijdwinst bij elke maaibeurt.  

Ook is de Rider multifunctioneel  
inzetbaar het hele jaar door.  

 

 

ADVERTEREN?
ONZE SECRETARIS 

KAN U MEER VERTELLEN!

Bel voor de mogelijkheden: 
Coby Boessenkool

Tel.: 06 - 53 73 14 39

MAILEN KAN OOK: 
secretaris@dtctennis.nl

EVEN VOORSTELLEN

Penningmeester

Ik ben Arend Hulshorst en behalve tennislid 

ben ik ook penningmeester van de club.

Wonend in Slagharen speel ik sinds 2013 

met veel plezier bij DTC. Gelukkig kan er nog 

worden getennist in dit bijzondere jaar.

Ondanks onzekere inkomsten is er toch 

besloten om nieuwe verlichting te laten 

aanleggen. Het oude systeem werkte niet 

meer altijd naar behoren, dus vervanging 

was noodzakelijk. Financieel hebben we 

een buffer opgebouwd en met steun van 

overheidsregelingen vonden we toch dat deze 

investering moest worden gedaan.

Hopelijk komt er aan de huidige situatie 

spoedig een einde en kan het tennisseizoen 

weer op normale wijze worden ingevuld.

Iedereen een goede gezondheid en veel 

tennisplezier.

Hartelijke groet, Arend

Secretaris
Sinds een aantal jaren ben ik, Coby 

Boessenkool, de secretaris van DTC. 

Toen ik eraan begon werd me gezegd dat 

het voornamelijk verslaglegging van de 

vergaderingen en de communicatie binnen 

de vereniging was. Maar in de loop van de 

jaren zijn de werkzaamheden meer en meer 

uitgebreid. 

Mijn werkzaamheden

• Behandelen van in- en externe 

 correspondentie.

• Algemene verenigingscommunicatie 

 naar leden.

• Verslaglegging leden- en 

 bestuursvergaderingen.

• Archiefbeheer.

• Bijdragen aan ledenadministratie, 

 clubblad en PR.

• Facturatie sponsoren.

• Organisatie sponsoringactiviteiten 

 (onder andere rookworstenactie,

 Rabo ClubSupport).

• Organisatie inschrijfdagen (inschrijflijsten 

 en verzorging lobfaciliteit).

• Planning periodieke schoonmaak 

 en baanonderhoud.

• Beheer activiteitenplanning 

 / lobdienstplanning.

• Opstellen, beheer en controle 

 lobdienstrooster en lobinstructie.

• Schrijven en versturen 

 instructieberichten voor lobdienst.

• Informatie verstrekken aan nieuwe leden.

• En alles wvttk.

Arend

Coby
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                    Weet Jij wat Wij doen? 
 
                Werken Met/Voor mensen 
 

                  Word Nanny bij 
 
          Nannys & Grannys 
 
                    Info: 0528-354227 
                   post@hulpmetgevoel.nl 
 

 

 

 

 

MAAKT UW WOONWENSEN WAAR!  

     VERKOOP      –     AANKOOP     –     TAXATIE     –     VERHUUR     –     VASTGOEDADVIES  
 

WWW.PETERDEEN.NL   DEDEMSVAART   0523 61 62 35 

Een groot aantal werkzaamheden, die ik 

met heel veel plezier uitvoer. 

Sportief
Na een tijdje uit de running te zijn geweest 

vanwege lichamelijke ongemakken, ben ik 

sinds een tijdje weer actief met tennissen, 

zowel tennisles als competitiespelen 

(8&9 competitie). Maar vanwege de 

Corona hebben we helaas maar een paar 

competitiewedstrijden kunnen spelen.

2021
Ik hoop dat we in 2021 geen last meer 

hebben van Corona en dat we weer heel veel 

gezellige uurtjes op de tennisbaan kunnen 

doorbrengen.

Ik wens iedereen fijne feestdagen en vooral 

een gezond en sportief 2021.

Hartelijke groet, Coby

energiezuinige LEDverlichting
De verlichting van onze tennisbanen was 

verouderd en vooral ook niet voorspelbaar. 

Hierdoor stonden we regelmatig voor 

de moeilijke opgave om, vooral bij 

competitiewedstrijden, aan de bezoekende 

verenigingen uit te leggen dat er getennist 

moest worden op deels (of niet) verlichte 

banen. Om dit probleem op te lossen hebben 

wij, Yat Ho, Arend, Robert, Marc en Remco, 

onderzoek gedaan naar de mogelijkheden 

voor het vervangen van de bestaande 

verlichting.

Offertes van meerdere 
partijen vergeleken 

We hebben hierbij gebruik gemaakt van de 

kennis en ervaringen van tennisverenigingen 

in Ommen, Hardenberg, Tubbergen, die deze 

verlichtingstransitie net gedaan hebben. 

Verder hebben we in de najaarscompetitie 

van 2019, extra opgelet hoe de verenigingen 

in onze regio hun banen hebben verlicht. Van 

deze verenigingen ontvingen we de offertes 

en contactpersonen van hun leveranciers, 

om een goed vergelijk te kunnen maken. 

Op basis hiervan hebben we Ovi Verlichting 

Enschede, Sportverlichting.nl en Aerolux 

uitgenodigd om ons te adviseren over 

de verlichtingsmogelijkheden voor onze 

vereniging. Van alle 3 partijen ontvingen we 

een lichtplan en een offerte waarin zij onze 

vragen/wensen hebben meegenomen, te 

weten:

•  Hoe lossen we de donkere zijde 

 parkeerplaats op baan 6 op?

•  Hoe voorkomen we strooilicht voor 

 onze buren?

•  De bediening moet gebruiksvriendelijk zijn.

•  Hoe snel verdienen we deze 

 investering terug?

Subsidiemogelijkheden onderzocht 
Voordat er grote uitgaves zijn gedaan 

hebben we de gemeente, provincie, 

overheid en de Rabobank benaderd, voor 

eventuele subsidiemogelijkheden en

 andere bijdragen in de investering. Verder 

heeft de KNLTB, vanuit de “Groene Club”, 

een subsidie beschikbaar gesteld. Dit is 

een onafhankelijke partij die samen met de 

vereniging, de aanbiedingen van 

LEDVERLICHTING DTC
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leveranciers vergelijkt en assisteert in het 

aanvragen van subsidies.

Gekozen voor Aerolux Oldenzaal 

Uiteindelijk hebben we gekozen voor Aerolux 

Oldenzaal vanwege hun uitgebreide offerte 

met alle te verwachten kosten, nu en op 

termijn. Verder zijn zij goed op de hoogte 

van onze situatie omdat zij de bestaande 

installatie al jaren onderhouden. De opdracht 

voor het feitelijk bestellen van de verlichting 

heeft vertraging opgelopen door de COVID-

19-uitbraak en de onzekerheid over de 

beschikbare subsidiepotjes. Verder moest 

er een omgevingsvergunning aangevraagd 

worden voor het verplaatsen van de 

lichtmasten van baan 5 naar de buitenzijde 

van baan 6. Na de oplevering van de 

verlichting waren er enkele opstartproblemen, 

maar die zijn door vlot handelen van Aerolux 

en Linde Kroon, snel verholpen.

Goede financiering 
De financiering van deze investering is 

betaald vanuit het spaargeld van DTC en 

een duurzaamheidslening via de Stichting 

Volkshuisvesting. Ons spaargeld zal weer 

worden aangevuld door de verschillende 

subsidies die wij ontvangen. De lasten van de 

duurzaamheidslening kunnen ruimschoots 

betaald worden vanuit de besparing op het 

energieverbruik.

Dank aan vrijwilligers 
Dankzij de inzet van verschillende vrijwilligers kunnen we tennissen op goed verlichte banen en 

profiteren we van een besparing op het energiegebruik. Wij willen daarom, naast het bestuur 

van onze vereniging, ook de volgende vrijwilligers bedanken;

Erik Kuilder  Moerwijk verhuur  Levering rijplaten tegen een gereduceerd tarief.

Erik Abbes Acon afrasteringen  Scherpe prijs voor het verlagen van het hek tussen 

     baan 5 en 6, reparatie van hek naar park en gratis 

     herstel van de hekwerken na installatie verlichting.

Marc Nijman  Linde Kroon   Delen van kennis en inzet van specialisten op 

     installatiegebied.

Marco Hiddink  Rollepaal Grondverzet  Korting gegeven op het grondwerk en het afvoeren 

     van de oude lichtmasten.

Robert de Held     Het uitwerken van alle offertes in excel om een goed 

     vergelijk te kunnen maken.

Bert Linde  Notaris Linde   Aanleveren benodigde documentatie inzake erfpacht

En uiteraard het bestuur van onze vereniging voor alle inzet en tijd die is geïnvesteerd.

*Alle documentatie zal beschikbaar gesteld worden na afronding subsidieverzoeken.

De PR-commissie wordt door Coby 

Boessenkool en Albert Marskamp ingevuld. 

Robin Drent heeft de PR-commissie helaas 

verlaten.

Wat doet de PR-commissie?
Allereerst worden de wensen van DTC en 

de sponsoren op elkaar afgestemd, zodat 

de vereniging sponsorgelden ontvangt en 

daarvoor een tegenprestatie levert aan de 

sponsor. Denk hierbij aan:

• reclameborden en winddoeken 

 op de tennisbaan.

• het uitbrengen van het clubblad Gravel 

 News (met hulp van Hetty Smelt).

• tenniskleding voor de 

 competitieteams en de jeugd.

• het mede vorm geven aan grote 

 evenementen zoals het Open toernooi 

 en de Clubkampioenschappen.

• het organiseren van een bedrijventoernooi 

 voor de sponsoren.

• het laten instromen van nieuwe 

 tennisleden, die zich ook prettig 

 moeten voelen bij de club.

• het blessurevrij tennissen.

Daarnaast biedt berichtgeving naar buiten 

toe gericht, zoals Facebook en de plaatselijke 

krant, mogelijkheden om DTC goed op de 

kaart te zetten.

Versterking
Het is nog wel een uitdaging om een 

enthousiast tennislid te vinden die onze 

PR-commissie wil versterken. 

Wil je hier meer over weten, stuur een e-mail 

naar amarskamp@ziggo.nl of een app naar 

06-20602797.

Ideeën of vragen
Voor nieuwe ideeën of vragen over 

sponsoring kun je een e-mail sturen naar 

Albert (amarskamp@ziggo.nl) of naar Coby 

(secretaris@dtctennis.nl).

Vriendelijke groet, de PR-commissie

PR-COMMISSIE

Albert Coby
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Op en rond de tennisbaan
De baancommissie bestaat uit een aantal 

personen die ervoor zorgen dat alle leden 

gedurende het hele jaar gebruik kunnen 

maken van ons mooie tennispark. 

Om dit voor elkaar te krijgen zijn de 

commissieleden, ondersteund door een 

aantal leden die zich hiervoor kunnen 

opgeven, gedurende het gehele jaar bezig 

met een groot aantal klussen rond en op de 

tennisbanen. 

Wie zitten er in de Baancommissie?
Lucian Nanning (algemeen)

Luut Post  (onderhoud & storingen)

Erik Kuilder (onderhoud)

Jan Kosse  Jan is inmiddels alweer  

  ruim een jaar wekelijks 

  bezig met het onderhouden 

  van tennisbanen. Hij zorgt 

  ervoor dat de tennisbanen 

  in optimale conditie zijn 

  en blijven. Met zijn ruim 30 

  jaar ervaring met 

  onderhoud van sportvelden 

  zijn wij als commissie erg 

  blij met zijn inzet en 

  expertise! 

Wat doet de baancommissie en kan ik 
wellicht ook eens helpen?
Onderstaande punten horen bij de taken van 

de baancommissie:

• Snoeiwerkzaamheden rond het park.

• Blad ruimen.

• Schoonmaakwerk.

• Schilderwerk.

• Het tegengaan van mos en algengroei 

 op de baan.

• Het aanvullen en verdelen van het 

 infillzand over de banen.

• Checken en vervangen van de netten.

• Kapotte onderdelen repareren of 

 vervangen.

• Reclameborden afhalen of ophangen.

• Rollen en borstelen van de banen. 

• Onkruid verwijderen rondom de banen.

• Overige onderhoudswerkzaamheden, 

 waaronder het clubgebouw.

• Zorgen voor werkende verlichting.

De tennisbanen worden 2 keer per jaar op 

contractbasis onderhouden door een extern 

gespecialiseerd bedrijf. 

De taken van de baancommissie 
vragen veel tijd en inzet 
Zoals jullie kunnen lezen brengt het 

onderhouden en bespeelbaar houden van ons 

tennispark een groot aantal klussen met zich 

mee. Als baancommissie zijn wij erg blij met 

BAANCOMMISSIE

Lucian Nanning Luut Post Erik Kuilder Jan Kosse

een aantal leden die zich jaarlijks opgeven 

om te helpen met de activiteiten binnen de 

baancommissie.

Graag zouden wij zien dat een nog groter 

aantal leden van de vereniging ons wil 

helpen met de klussen. Zeker voor de 

baancommissie geldt: vele handen maken licht 

werk. Dus geef je op! 

Helpen kan ook op een 
zelfgekozen moment
Wil je de baancommissie helpen? Dan kan 

dit bijvoorbeeld ook doordeweeks op je 

zelfgekozen moment. De materiaalruimte 

is toegankelijk, ook al is er niemand van de 

baancommissie aanwezig. 

 

Opgeven om te helpen met onderhoud/

klussen kan via secretaris@dtctennis.nl.

De regels op de baan:
Wanneer kan ik wel en wanneer kan 

ik niet tennissen?

• Tijdens strenge vorst en opdooi de banen 

 niet bespelen.

• Bij hevige regenval (plasvorming) banen 

 niet bespelen en de plassen niet wegvegen.

• Het is verplicht de baan na het tennissen 

 van buiten naar binnen te slepen met het 

 sleepnet! 

Wij wensen iedereen veel tennisplezier!

Voor vragen/opmerkingen:
Bel of mail Lucian Nanning

M. 06 - 27 09 28 55

E. lucian@koekbakkerij-nanning.nl

Voor meldingen over 
dingen die kapot zijn:
Bel of mail Luut Post

M. 06 - 47 66 03 76

E. luutenramona@home.nl

Groet, de Baancommissie
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Yat-Ho Chung

Voorzitter Jeugdcommissie

Marjon Jonkers

Secretaris Jeugdcommissie
Arnold Schumacher

Commissielid Geel

Ronald Lubbers

Commissielid Algemeen

Helma Aalderink

Commissielid Activiteiten

Saskia Bakker

Commissielid Algemeen

Iris Pappot

Commissielid Activiteiten

 

Commissielid Groen/Oranje/Rood

VACANT
 iets voor jou?

De jeugdcommissie binnen DTC heeft 

als hoofdtaak om de jeugd met zoveel 

mogelijk plezier te laten tennissen. Dit doen 

we door middel van het organiseren van 

jeugdtoernooien, jeugdcompetities, het ouder-

kind toernooi, een leuk zomertenniskamp 

en nog veel meer! Dit doen we samen met 

de tennisleraren van onze tennisschool 

DriveSport. 

Ook proberen we de jeugd die niet bij ons 

tennist, te benaderen en te motiveren om 

eens tennis uit te proberen en zo uiteindelijk 

jeugdlid te worden van onze vereniging. 

Dit doen we via de gemeente op open 

evenementen en door het aanbieden van 

tennis via de scholen. 

De jeugdcommissie is een actieve en 

enthousiaste commissie binnen onze club. 

We hebben echter wel weer frisse wind 

nodig en hopen dat er enthousiaste ouders 

mee willen denken en helpen hoe wij het onze 

jeugd zo plezierig mogelijk maken en tennis 

ook aantrekkelijk maken voor de toekomstige 

nieuwe leden. 

Competitie jeugd
Voor onze jeugd hebben wij ook een 

competitie. Voor de kinderen onder de 

12 jaar is er TennisKids en voor de jeugd 

boven de 12 jaar is er de jeugdcompetitie. 

Deze competities worden door de KNLTB 

georganiseerd. Er is een voorjaarscompetitie 

en een najaarscompetitie en de speeldagen 

zijn op zondag. 

Binnen DTC is Marjon Jonkers het 

aanspreekpunt voor de jeugdcompetitie. 

Lijkt het je leuk om eens mee te doen of wil 

je meer informatie stuur dan een mail naar 

jeugd@dtctennis.nl

TennisKids
Het TennisKidsprogramma bestaat binnen 

DTC uit Rood, Oranje en Groen. 

Rood – 
is voor kinderen t/m 8 jaar waarbij je speelt 

op een kwart van de baan met een zachte 

rode bal. Er wordt ongeveer 1 uur gespeeld 

en je speelt een enkel spel met jongens en 

meisjes. 

Oranje – 
is voor kinderen tussen de 8 en 10 

jaar waarbij je al op een grotere baan 

(driekwartbaan) en met een oranje bal speelt. 

Een competitiedag duurt ongeveer 2 uur en 

je speelt een enkel spel, maar ook een dubbel 

spel met jongens en meisjes. 

Groen – 
is voor kinderen tussen de 10 en 12 jaar 

waarbij je op bijna de hele baan, behalve de 

tramrails, speelt. De wedstrijdjes worden 

langer en de dag duurt ongeveer 3 uur. 

Tijdens deze dag worden er 4 enkelpartijen 

en 2 dubbelpartijen gespeeld met je team. 

Jeugdcompetitie
Na de TennisKids-competitie kun je 

doorstromen naar de jeugdcompetitie. 

Dit is in principe hetzelfde als de 

volwassenencompetitie. 

Voor meer informatie over de competities ga 
naar www.tennis.nl/tenniskids. 

Als je meedoet met de competitie ontvang 

je van DTC een speelshirt met jasje van 

de club. Deze zien we graag terug tijdens 

de speeldagen. Ook ontvang je van de 

competitieleider een overzicht waar 

en wanneer je moet spelen en voor de 

TennisKids-spelers verder uitleg over de 

regels.

Groet, de Jeugdcommissie

JEUGDCOMMISSIE
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Pascalstraat 4   7701 SE  Dedemsvaart   T. 0523 - 615 051   

www.koekbakkerijnanning.nl

Vol met energie!

Pascalstraat 4   7701 SE  Dedemsvaart   T. 0523 - 615 051   

Vol met energie!Vol met energie!Vol met energie!Vol met energie!

DTC en Koek van Nanning

= de perfecte match

mens en
financiën

Postbus 73 
7700 AB  Dedemsvaart 
T.  0523-614 225 

F.  0523-611 594 
E.  info@ddmensenfinancien.nl
www.ddmensenfinancien.nl

'Een krachtige 
bundeling van 
werkterreinen'

Voor MKB en 
particulieren 

•	 Verzorgen van bedrijfs- en financiële administratie 
•	 Advisering en begeleiding 
 op het gebied van personeelszaken
•	 Verzorgen van loonadministraties
•	 Verzorgen van belastingaangiftes

mens en
financiën

Vanaf begin 2019 bestaat de Lobcommissie 

uit 5 personen: Jenny Schumacher, Danny 

Brokken, Gerko van Leussen, Kay Schepers 

en Jacob Fernhout. 

Voorraadbeheer
De lobcommissie zorgt ervoor dat de leden 

en bezoekers van DTC kunnen worden 

voorzien van een hapje en een drankje. Dit 

betekent dat we wekelijks boodschappen 

bestellen bij de diverse leveranciers.

Wijzigingen
Zoals jullie wellicht hebben gemerkt zijn 

er wat veranderingen doorgevoerd. Zo 

zijn we bijvoorbeeld van flessen frisdrank 

overgestapt op blikjes fris. Dit is gedaan 

omdat er veel halfvolle flessen frisdrank 

weggegooid moesten worden omdat er 

geen prik meer inzat. Ook hebben we 

voor toernooien onze eigen DTC-muntjes 

geïntroduceerd om mee te betalen en een 

nieuwe extra grote koelkast aangeschaft om 

het drinken koel te houden!

Het kan best zijn dat er de komende tijd nog 

iets verandert aan het assortiment. Mochten 

we iets weghalen, dan is dat puur omdat 

het weinig verkocht wordt en we het zonde 

vinden om iets weg te moeten gooien omdat 

het over de datum is. Mochten jullie dingen 

missen of graag iets anders zien, dan horen 

wij dat graag via lobcommissie@dtctennis.nl 

of via WhatsApp op een telefoonnummer dat 

je kunt vinden in de map die in de Lob ligt. 

Regels met betrekking tot bijvullen
We hebben een verzoek aan iedereen die 

een lobdienst draait. Willen jullie er allemaal 

voor zorgen dat wanneer je gaat bijvullen, je 

de oude datums eerst naar voren haalt en 

het nieuwe achterin zet, zodat spulletje niet 

over de datum gaan! Daarnaast het verzoek 

om de verse producten en de wijnflessen te 

labelen en niet altijd klakkeloos een nieuwe 

verpakking aan te breken. Labels zijn te 

vinden bij de producten die jullie aanbreken.

Corona
Wanneer besloten wordt dat sportkantines 

weer open mogen, zullen de regels omtrent 

Corona van het RIVM worden opgevolgd. 

We zullen uiteraard de aanwezige voorraad 

controleren op houdbaarheidsdatum en de 

voorraad aanvullen waar nodig.

Groet, de Lobcommissie

LOBCOMMISSIE

Kay Schepers - Gerko van Leussen - Danny 

Brokken - Jenny Schumacher - Jacob Fernhout
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✓ Reparatie 

✓ Schadeherstel

Dennis Spi jkers  |   E insteinstraat 2  |   7701 SB Dedemsvaart
0523 612 082  |   info@caravantotaalservice.nl   |   www.caravantotaalservice.nl

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 een uitleg 

van de toernooien.

Allereerst wil ik ons voorstellen. De 

wedstrijdcommissie bestaat uit 5 vrijwilligers: 

Svenja de Greef, Henrike Smit, Sharon de 

Vogel, Julia Jonker, Erik Abbes en Jorn 

Kooijmans. 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.

Corona
Dit jaar is het helaas allemaal wat 

anders gelopen. Door Corona zijn het 

openingstoernooi, het Dedemsvaart Open 

en de Vechtdalcup niet doorgegaan. 

Meedoen aan een toernooi:
We hopen dat dit komend jaar wel weer kan. 

Hieronder vind je een uitleg hoe je je kunt 

inschrijven voor ons open toernooi.

Opgeven voor dit toernooi gaat via www.

mijnknltb.toernooi.nl. Je moet hiervoor 

inloggen op deze website (maak een account 

aan). Klik dan link op toernooien en zoek op 

Dedemsvaart. Het toernooi komt dan naar 

voren. Je ziet daar de mogelijkheid staan 

om je in te schrijven (klik op inschrijven). 

1. Doordat je al bent ingelogd worden je 

 gegevens automatisch ingevuld. 

2. Kies de onderdelen waarin je mee wilt 

 doen, vaak is er de mogelijkheid om te 

 kiezen voor 2 onderdelen. Speel je een 

 dubbel, vul dan de naam van je 

 dubbelpartner in.

WEDSTRIJDCOMMISSIE

www.lindenotarissen.nl

E dedemsvaart@lindenotarissen.nl  |  T 0523 613342  |  Egelantier 61 in Dedemsvaart

Svenja de Greef Henrike Smit Sharon de Vogel

Julia Jonker Erik Abbes Jorn Kooijmans
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Dat het weer ook heeft meegewerkt was 

helemaal fijn. Daarnaast heeft het aangetoond 

dat we er in Dedemsvaart 

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. 

Hier links zien jullie een foto van alle 

kampioenen van 2020 samen met de sponsor. 

We willen onze sponsor Pier Mijnheer 

bedanken.

Op zoek naar vertegenwoordiging 
Vechtdalcup
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. 

• 1 dagdeel tijdens het toernooi de 

 standen invullen. 

Wil je dit alleen of met een groepje regelen, laat 

het dan weten.

Informatie of vragen?
Heb je vragen of wil je iets kwijt, spreek ons 

gerust aan. Lijkt het je ook leuk om te helpen 

met organiseren van toernooien, mail dan naar 

dtcwedstrijdcommissie@gmail.com.

Een sportieve groet, 
de Wedstrijdcommissie

3. Als je verhinderingen hebt, vul dat dan 

 hier in. Vaak staat in het reglement dat het 

 toernooi ’s avonds wordt gespeeld, je hoeft 

 dan niet overdag verhindering aan te 

 geven. Voor het weekend kan er geen 

 verhindering doorgegeven worden. 

 Heb je toch iets belangrijks, zet dat dan bij 

 opmerkingen.

4. Opmerkingen: hierin zet je wanneer je een 

 verhindering hebt in het weekend. Of dat 

 er rekening gehouden moet worden met 

 leeftijd of partners die ook meedoen.

5. Daarnaast kan je hier aanvinken dat je een 

 toernooi de week voorafgaand 

 speelt, zodat je in een voorweekend 

 niet wordt ingepland. En je vindt hier het 

 toernooireglement. Verstandig om die 

 door te lezen. 

6. Klik op opslaan en je inschrijving is 

 geregeld.

Clubkampioenschappen 2020
Gelukkig zijn dit jaar wel de MijnheerMakelaars 

clubkampioenschappen doorgegaan. Samen 

met alle andere commissies hebben wij 

geregeld dat ons park coronaproof was. Ook 

doordat de leden hier begrip voor hadden, is 

het 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 mooie kampioenen (zie foto 

hierboven). 

WEBSITECOMMISSIE

Nu weer twee jaar geleden werd gevraagd 

of iemand de website van DTC wat kon 

opschonen en bijhouden. Resultaat is dat er 

iemand is gevonden en dat die persoon een 

commissie vormt. Die ene persoon, Bertus 

Groen, is dan ook gelijk het aanspreekpunt van 

de commissie. U kunt de commissie bereiken 

via het e-mailadres: website@dtctennis.nl 

Naast het opschonen en nu bijhouden van 

de website houd ik mij ook, samen met het 

bestuur, bezig met de KNLTB clubapp en 

verleen ik wat assistentie bij het voorbereiden 

van de inschrijvingen voor de lobdiensten en 

andere taken, zoals dat ieder jaar in maart 

gebeurt.

Zoals bekend is de website inmiddels niet 

meer heel actief; het is een plaats waar 

basisinformatie over de vereniging te vinden 

is. Dat houdt in dat er niet veel mutaties zijn. 

Actuele berichtgeving vindt vooral plaats via 

Facebook, en natuurlijk via de nieuwe clubapp.

Daarom nogmaals de oproep als u het nog 

niet gedaan heeft: download en installeer de 

clubapp op uw telefoon of tablet. En/of meld 

u aan bij de Facebookgroep van DTC.

Groet, Bertus

Bertus
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Het fleurig hart 
van Dedemsvaart

Julianastraat 35, 7701 GJ Dedemsvaart

T: 0523-612483 | E: henk.de.jonge@zonnet.nl

 

 

Markt 31, 7701GW Dedemsvaart

Voor wie is de toss?
De tossavond is bedoeld voor seniorspelers 

die graag willen tennissen. Het niveau maakt 

niet uit! Ook de oudere jeugd kan meedoen. 

Wie ben ik?
Ik ben Arnold Schumacher, 55 jaar jong. Net 

als mijn vrouw en drie kinderen ben ik lid van 

DTC. Daardoor ben ik vaak te vinden op of 

rondom de tennisbaan in Dedemsvaart. Ik 

deel de toss in op maandagavond van 19.00 

uur tot 22.00 uur.

Hoe wordt er ingedeeld?
Ik probeer zo in te delen dat iedereen een 

leuke tossavond heeft. Meestal spelen vier 

spelers van dezelfde sterkte tegen elkaar, 

maar het kan ook zijn dat er twee beginners 

tegen twee gevorderden spelen, waardoor 

de beginners soms tips kunnen krijgen hoe 

ze moeten gaan staan en waar ze op moeten 

letten. Vaak plan ik voor twee weken.

Wanneer is de toss?
De toss is op maandagavond vanaf april tot 

en met oktober.

In de schoolvakanties en op dagen dat er 

geen toss ingedeeld wordt, is er vrije toss van 

19 tot 20 uur en van 20 tot 21 uur.

Opgave toss
je kan je opgeven voor tossen van

- 19.00 uur tot 20.00 uur;

- 20.00 uur tot 21.00 uur;

- 21.00 uur tot 22.00 uur.

Je kan je opgeven voor alle tijden of specifiek 

voor één of twee tijden. Je kan verhinderin-

gen opgeven voor bepaalde data. Je kan ook 

aangeven dat je twee uur achter elkaar wilt 

tossen. Als er voldoende ruimte is kan dat.

Opgave via Tossdtc@gmail.com. Geef dan wel 

aan welke voorkeuren voor tijden je hebt en 

welke data je niet kunt.

Toss-Whatsappgroep
Er is ook een Whatsappgroep om naar 

eventuele vervanging te zoeken mocht je 

onverhoopt toch een keer niet kunnen. Wil je 

je aanmelden voor deze app, stuur dan een 

berichtje naar 06 - 27 33 58 82. Ook als 

je eventueel een keer wilt invallen, kun je je 

opgeven voor de Whatsappgroep.

Meer informatie?
Bel of app naar 06 - 27 33 58 82,

mail naar Tossdtc@gmail.com

of spreek me aan op de tennisbaan.

Veel tennisplezier,
Arnold

TOSSEN

Arnold
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Als er een competitie wordt aangeboden 

door de tennisbond KNLTB kom ik, Henk 

Hengeveld, als VerenigingsCompetitieLeider 

(VCL) in actie. 

Ik verzamel de gegevens over de betreffende 

competitie, zoals:

• de speeldata.

• de competitievormen.

• en de wijzigingen of veranderingen die 

worden gemeld door de bond.

Deze gegevens speel ik dan door naar 

de teamleiders met de vraag aan welke 

competitie, op welke dag en niet onbelangrijk 

met welke spelers er gespeeld gaat worden. 

Na alle gegevens te hebben ontvangen, 

schrijf ik de teams in bij de KNLTB. De KNLTB 

verwerkt alle binnengekomen informatie 

en stelt de klassen en afdelingen van de 

teams samen. Die indeling krijg ik weer 

terug. Daarna stel ik de teamleiders de 

vraag op welk tijdstip men het liefste wil 

starten bij de thuiswedstrijden. Zodra ik 

deze informatie heb, stel ik een baanschema 

op en stuur het baanschema naar de 

teamleiders. Op het schema vermeld ik 

de uit- en thuiswedstrijden, de klasse, 

het afdelingsnummer en tijdstip van de 

thuiswedstrijden. 

Veertien dagen voor de eerste wedstrijd 

verstuur ik alle bezoekende verenigingen 

een uitnodiging om bij ons op het park op die 

datum en op dat tijdstip te komen spelen. 

Tennisballen
Meestal kan ik tegen gereduceerde prijs 

tennisballen voor de thuiswedstrijden inkopen 

waaraan een vragenrondje bij de teamleiders 

vooraf gaat hoeveel ballen ze willen bestellen

Competitie 2020
Competitie 2020 is geheel anders verlopen 

dan voorgaande jaren. 

De voorjaarscompetitie was gereed 

en speelklaar, maar toen kwamen de 

coronaperikelen en werd er niet getennist. 

Vanaf september mocht er wel weer een 

najaarscompetitie gespeeld worden, hetzij 

met beperkingen:

• De 1,5-meterregel blijft van kracht op 

 het veld en in de kantine. 

• Reizen niet gezamenlijk, maar met 2 

 man in de auto (behalve in gezinsverband).

• Toiletten zijn te gebruiken, maar het 

 douchegebruik moet afgestemd worden 

 met 1,5 m en niet meer dan 2 personen 

 tegelijk. 

• Alle dubbelpartijen duren 1 uur en de 

 punten worden doorgeteld. Dus na een uur 

 kan de stand bijvoorbeeld 9 – 12 zijn.

• Ook mogen alle banen niet tegelijk bezet 

 zijn in verband met de 1,5-meterregel, dus 

 spelen 3 teams op het even uur en de 

 andere 3 teams op het oneven uur. Wel 

 moeten we om 23.00 uur klaar zijn.

Maar helaas, na een paar 

competitiewedstrijden werden de 

maatregelen verder aangescherpt en 

mochten er geen wedstrijden meer gespeeld 

worden. 

Ook competitie spelen?
Om mee te doen aan een competitie kun je 

je aanmelden bij mij (de VCL), competitie@

dtctennis.nl. Dit kan als team, maar ook als 

je geen team hebt kan er in overleg vaak 

wel een plaatsje gevonden worden in een 

bestaand team.

COMPETITIE

De competitievormen zijn:

• heren; 

• dames;

• heren dubbel;

• dames dubbel;

• gemengd (mix) 2 heren/2 dames.

Deze combinaties worden van vrijdag 

t/m zondag gespeeld. 

Op donderdagavond of zondagnamiddag is 

er ook een 8&9-competitie voor beginnende 

spelers. Ook hier kun je je voor opgeven. De 

combinatie mannen of vrouwen speelt hier 

niet mee. Elk team van elke samenstelling 

wordt ingedeeld, als ze maar speelsterkte 8 

of 9 zijn. Dispensatie wordt hier niet gegeven. 

De meeste competitievormen spelen 4 sets, 

op zondag kan men ook kiezen voor 5 sets. 

Men mag per wedstrijddag 2 keer tennissen, 

maar niet 2 keer in hetzelfde koppel.

Vragen of informatie nodig?
Heb je nog vragen of informatie nodig, dan 

kun je mij mailen (e-mailadres: competitie@

dtctennis.nl) of bellen op nummer 

06-52793820.

Groet, de VCL 

Henk
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Al meer dan tien jaar verzorgen wij met 

veel plezier en passie de tennislessen in 

Dedemsvaart.  

Met uitzondering van de maandag zijn wij 

iedere dag aanwezig om voor alle leeftijden 

en alle niveaus het spelplezier in tennis over 

te brengen. Door middel van onze flexibele 

lesvoorwaarden is starten en stoppen met 

één bericht geregeld. 

Naast de wekelijkse tennislessen organiseren 

wij ook regelmatig meerdere tennisclinics en 

workshops waar een bepaald thema centraal 

staat. Dat blijven we ook in 2021 met veel 

plezier doen. 

Voor meer informatie mag je altijd contact 

opnemen met Sven Boers. 

Sportieve groet, 
Svenja en Sven, 
Drive Sport

Seizoen 2020-2021

Dit lesreglement is geldig van April 2020 tot 

April 2021. Deelnemers aan de trainingen 

dienen lid te zijn van de tennisvereniging.

1. EEN LESUUR
duurt 60 minuten, waarvan 10 minuten 

inspeeltijd.

2. FLEXIBEL TRAINEN
Een lesprogramma is voor onbepaalde 

tijd tenzij anders afgesproken met de 

tennisleraar. Er wordt tijdens het gehele 

jaar les gegeven behalve tijdens de 

basisschool vakanties en/of feestdagen. De 

groepsgrootte kan variëren van 1 speler tot 

8 spelers. Voor aanvang van de teamtraining 

wordt de groepsgrootte bepaald. Een lesuur 

is daarop afgestemd. Bij afwezigheid van één 

of meerdere spelers zijn er twee opties waar 

tijdens de training voor kan worden gekozen.

Optie 1: Er wordt een uur les gegeven en de 

kosten worden verdeeld over de aanwezige 

cursisten (standaard optie)

Optie 2: De lestijd wordt ingekort zodat de 

originele kosten blijven behouden.

Tijdens het inspelen bij aanvang van de 

tennistraining wordt bepaald voor welke optie 

wordt gekozen. 

Mocht de cursist een invaller kunnen regelen 

van vergelijkbaar niveau dan wordt dit van 

harte aanbevolen, maar is niet verplicht. 

Bij regelmatige uitval van een cursist kan 

er worden besloten om met een vaste 

invaller te werken. Iedere week wordt er een 

presentielijst bij gehouden en facturering 

geschiedt altijd volgens de daadwerkelijk 

afgenomen aantal lesuren. 

3. LESTIJDEN
De doelstelling is altijd om de lestijden gedu-

TENNISLERAAR

LESREGLEMENT SENIOREN 

Svenja de Greef Sven Boers

rende de lesperiode gelijk te houden. Aange-

zien er op flexibele basis wordt les gegeven 

kan het voorkomen dat tijdens een lesperiode 

de lestijd een uur wordt vervroegd of verlaat 

of naar een andere dag wordt verplaatst. Dit 

gebeurd altijd met goedkeuring van de com-

plete lesgroep.

4. VERZUIM LERAAR
Wanneer een leraar onverhoopt niet kan 

lesgeven, stelt hij via Whatsapp de complete 

lesgroep op de hoogte. Eenmaal aangevangen 

lessen worden niet ingehaald.

5. VERZUIM CURSIST
Niet verschijnen zonder afmelding bij een 

les is voor rekening van de cursist. Bij tijdige 

afmelding van één persoon worden geen 

kosten berekend. Afmelden kan tot op de dag 

zelf tot 14:00 uur voor trainingen die starten 

na 18:00 uur.

Bij meerdere afmeldingen wordt de lestijd 

naar rato aangepast of worden de kosten 

verdeeld over de aanwezige cursisten.

Bij groepstraining zal worden gekeken 

of deze in een andere groep kan worden 

ingehaald, eventueel bij een andere vereniging 

aangesloten bij Drive Sport. De tennislessen 

mogen bij al onze aangesloten verenigingen 

onder dezelfde voorwaarden worden 

gevolgd. Afmelden kan via telefoonnummer: 

0653585327

6. KOSTEN
Bij een groep van 4 personen bedraagt deze 

50,00€. Per persoon 12,50€

Bij een groep van 5 personen bedraagt deze 

51,75€. Per persoon 10,35€

Bij een groep van 6 personen bedraagt deze 

52,50€. Per persoon 8,75€

Bij een groep van 7 personen bedraagt deze 

54,25€. Per persoon 7,75€

Bij een groep van 8 personen bedraagt deze 

56,00€. Per persoon 7€

Commissieleden ontvangen 10% 

korting op de factuur. Vermeld bij het 

aanmeldingsformulier welke taak u vervuld.

Tijdens de basisschoolvakanties (Voorjaar- 

Mei- Zomer- Herfst en Kerstvakantie) worden 

de facturen opgemaakt en verstuurd per 

e-mail. Bij een aanwezigheid van vijf lessen 

of minder kan de factuurperiode worden 

uitgesteld. Tijdens de eerste lesweek na de 

vakantieperiode bestaat de mogelijkheid om 

de presentie te controleren bij onze trainers 

tijdens de tennisles op de baan. Eventuele 

vragen of het niet hebben ontvangen van de 

factuur per mail kan dan ook besproken en 

opgelost worden.

Wij hanteren een standaard minimum 

lestarief voor alle cursisten. Dit betekend dat 

er standaard minimaal één les per maand 

wordt gefactureerd bij een maand waarvan 

er minimaal 3 lesweken is gegeven door onze 

trainers. Bij doorgang van twee lessen of 

minder vervalt deze regel.

7. TRAINING
Voor het complete trainingsaanbod en alle 

overige informatie verwijzen wij u graag naar 

de website van uw eigen vereniging. Daar 

staat onze volledige lesaanbod op vermeld. 

Voor overige vragen kunt u contact 

opnemen met;

Sven Boers op 06-53585327 of door te 

mailen naar sven@drivesport.nl
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AANMELDINGSFORMULIER KENNIS MET TENNIS

*LET OP! DEZE AANBIEDING GELDT VOOR 18+ NIET-LEDEN VAN DE CLUB 

 
MAAK KENNIS MET TENNIS 

5 LESSEN VOOR SLECHTS €30!* 

Om kennis te maken met de tennissport organiseert Tennisschool Drive voor 
alle 18+ niet-leden ‘Maak kennis met tennis’! Een mooie manier om te 
kijken of deze gezellige en uitdagende sport bij jou past! 
 
Voor deze actie geldt: 
 

• 1 uur les gedurende 5 weken; lesweken en tijden worden persoonlijk 
afgesproken. 
 

• In principe groepen van 8; bij kleinere groepen passen we de 
lestijden aan. 

 
• Diverse lesmogelijkheden; geef je voorkeur aan voor een dag en/of 

tijd, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. 
 

• Je krijgt een kortingsbon voor de aanschaf van een tennisracket; 
tot die tijd kun je gratis een racket lenen van de tennisclub. 

 
• Gratis mogelijkheid om wekelijks met startende lessers mee te 

tennissen tijdens de zogenaamde ‘tennis toss’. 
 

GEEF JE SNEL OP VIA SVEN@DRIVESPORT.NL 
of informeer naar de mogelijkheden 

 
Je kunt me ook altijd bereiken via tel. 0653585327 
 

 
 

, 
Sven Boers (Tennistrainer) 

 
 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Sven Boers (Tennistrainer) 

Achternaam:

Voorletters:

Roepnaam:                                                                       man / vrouw

Straat:

Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Telefoonnummer/mobiel:

E-mailadres:

Commissielid:  nee/ja; taakomschrijving:

 Hierbij ga ik akkoord met de lesvoorwaarden 2020-2021. Ook geef ik toestemming voor het 

gebruik van mijn persoonsgegevens zoals hierboven beschreven. Deze worden alleen gebruikt 

voor het verwerken van de facturen en worden na 12 maanden vernietigd.

  

Handtekening:

Informeer naar de extra mogelijkheden mocht de lestijd niet 

overeen komen met je persoonlijke wensen.

Vriendelijke groet,

Sven Boers

0653585327

sven@drivesport.nl

www.facebook.com/drivetennis.nl
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Algemene gedragsregels
• Toon respect voor elkaar. Schelden, grof 

taalgebruik of kwetsen van wie dan ook 

wordt niet geaccepteerd.

• Vanaf 1 juni is ons tennispark rookvrij, 

want roken en sporten horen niet bij 

elkaar. Wij willen kinderen een rookvrije 

sportomgeving bieden; zo worden ze 

minder verleid om te gaan roken en 

voorkomen we het schadelijke meeroken. 

Voor de mensen die het roken echt niet 

even kunnen laten, is er een rookplek.

• De rommel die we maken, ruimen we zelf 

op en gooien we in de afvalbakken.

• Berg waardevolle spullen goed op; bij 

diefstal is DTC niet aansprakelijk. Bij 

constatering van diefstal schakelen we 

de politie in. 

• Een DTC-lid is hoofdelijk aansprakelijk 

voor schade of vernieling die hij of zij 

aanricht.

• Constateer je tijdens het gebruik van 

de tennisbanen of de kantine dat er iets 

kapot is, geef dat dan door.

• Het dragen van tenniskleding op de 

tennisbaan is verplicht. Tennisschoenen 

mogen geen sterk geprofileerde zolen 

hebben. 

Tennisbanen en -park
• Voor het behoud van onze tennisbanen 

is het verplicht om na elk partijtje tennis 

de baan te vegen. Ook al komen er na jou 

anderen de baan op. 

• Baanverlichting aandoen: Elke baan kan 

afzonderlijk bediend worden. Schakel de 

verlichting van jouw baan uit wanneer je 

uitgespeeld bent.

• Als iedereen klaar is met tennissen, doe 

dan de lichten op de banen uit vanwege 

onze buren en de energierekening. Dit 

geldt ook als er op een gedeelte van het 

park niet meer getennist wordt: doe 

dan de lichten uit voor dat gedeelte. De 

afspraak met de buren is dat in ieder 

geval om 23.00 uur de lichten op de 

banen uitgaan.

• Als je als laatste het tennispark verlaat, 

doe dan de lichten uit en draai de 

buitendeur van het clubgebouw en het 

toegangshek op slot. 

Inschrijfdagen
• Elk jaar hebben we in het voorjaar 

de inschrijfdagen, waar seniorleden 

< 65 jaar zich inschrijven voor twee 

vrijwilligerstaken, zoals lobdiensten. 

Seniorleden tussen 65 en 70 draaien 

één lobdienst. Tijdens de inschrijfdagen 

kan iedereen de data naar keuze 

invullen. Schrijf je je niet in, dan worden 

taken en data voor je ingevuld door de 

lobcommissie. Als iemand niet verschijnt 

voor een taak, ontstaat er een boete van 

€ 50 per taak.

Deze huisregels komen uit het Huishoudelijk 
Reglement van DTC, d.d. november 2012. 
Zie www.dtctennis.nl/clubinfo/algemene-
informatie.

Lobdienst
• Door middel van een brief word je 

herinnerd aan de datum waarop je een 

lobdienst (kantinedienst) draait. De brief 

bevat daarvoor de instructies. 

• Tijdens de lobdienst zet je je naam op het 

bord zodat iedereen weet wie er dienst 

heeft. 

HUISREGELS

• Bij aanvang van de competitiedag krijgen 

de spelers een kopje koffie of thee 

aangeboden.

• Bij de lobdienst hoort ook: 

 -   opruimen en afwassen. Gebruik de 

  vaatwasmachine alleen tijdens de 

  competitie en toernooien;

 -  koelkasten bijvullen, lege flessen 

  in de juiste kratten zetten;

 -  terras opruimen, het meubilair 

  rechtzetten, alles netjes achterlaten;

 -  radio/tv uitdoen;

 -  alle deuren goed sluiten, ook van de 

  voorraadkast en de schuifdeuren.

• Als je lobdienst hebt, maar toch niet kunt, 

dan moet je zelf voor vervanging zorgen 

door te ruilen. Lukt dat niet, dan krijg je 

een nota van €50.

• Als het aanhoudend regent of als er 

na een uur nog niemand is komen 

tennissen, dan kun je afsluiten. 

Regels voor drank en horeca
• Er wordt geen alcohol geschonken aan:

 -  jeugd onder de 18 jaar;

 -  jeugdleiders, tennisleraren en 

  begeleiders van jeugdteams tijdens 

  het uitoefenen van deze functie;

 -  personen die fungeren als  

  chauffeur bij het vervoer van spelers;

 -  personen die kantinedienst hebben.

• Het is niet toegestaan om zelf 

meegebrachte drank te nuttigen in de 

kantine of elders op het terrein van de 

vereniging.

• Het bestuur wil voorkomen dat personen 

met meer dan het toegestane promillage 

alcohol aan het verkeer deelnemen. 

Op basis daarvan kan de verstrekking 

van alcoholhoudende drank worden 

geweigerd.

• Prijsacties die het gebruik van alcohol 

stimuleren, zoals happy hour, meters 

bier of rondjes van de zaak, zijn in de 

kantine niet toegestaan.

• Vanuit het oogpunt van na te streven 

alcoholmatiging, promoten we het 

gebruik van alcoholvrije drank, onder 

andere door die goedkoper aan te bieden 

dan alcoholhoudende drank.

De handleiding lobdienst is te vinden op 
www.dtctennis/clubinfo/algemene-
informatie.
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Beste DTC-leden, 

Vanuit Prins Sport zijn wij blij met 

tennisvereniging DTC. Het ondersteunen van 

regionale sportclubs is voor ons een belangrijk 

onderdeel binnen het bedrijf om tot een mooie 

samenwerking te komen waarbij we ook iets 

extra’s kunnen bieden aan alle leden. 

Een win-win situatie dus!

DTC
In 2017 zijn we vanuit Ommen 

de samenwerking gestart met de 

tennisvereniging uit Dedemsvaart. Samen 

met de sponsorcommissie hebben wij 

een kledingplan uitgewerkt waarbij de 

competitiespelende teams uniform de 

clubkleuren vertegenwoordigen. Ruim een 

jaar later is er een extra vestiging geopend in 

het centrum van Dedemsvaart. Door diverse 

wisselingen in het personeelsbestand is het 

lastig gebleken om de winkel op niveau te 

krijgen wat uiteindelijk heeft geresulteerd in 

een sluiting eind 2020. Na een goed gesprek 

met enkele bestuursleden van DTC zullen wij 

vanaf heden vanuit Ommen de vereniging 

weer bedienen. 

Tennisschool Drive
In tennisschool Drive zien wij een belangrijke 

partner om op de tennisbaan kennis te 

maken met het assortiment van Prins 

Sport. Afgelopen zomer hebben wij het team 

van Sven Boers voorzien van nieuwe en 

herkenbare kleding. Vanaf voorjaar 2021 

is het als lid mogelijk om gebruik te maken 

van testrackets die wij beschikbaar stellen 

aan Drive Sport. Op deze manier is het 

prettig om te ervaren welk type racket het 

beste bij iemand past. Bij aankoop van een 

nieuw tennisracket ontvangen alle leden 

van DTC 10% korting bij Prins Sport. Naast 

de rackets verkopen wij uiteraard ook alle 

tennisaccessoires en -schoenen, verder is het 

bij ons uiteraard mogelijk om het racket te 

voorzien van een nieuwe grip of bespanning. 

Team- en bedrijfskleding
Eén team, één taak! Maar je bent pas echt 

een team als je er allemaal hetzelfde uitziet. 

Van shirts tot sokken, van trainingspakken tot 

ballen. Alles om het hele team aan te kleden 

vind je bij Prins Sport. 

Vele verenigingen, scholen, bedrijven en 

overheidsinstellingen hebben de weg naar 

Prins Sport gevonden, wij leveren team- en 

bedrijfskleding op maat voor alle doeleinden. 

Of het nu gaat om nieuwe tenues en 

materialen voor een vereniging, sportkleding 

voor een basisschool, het aankleden van een 

hardloopgroep of nieuwe jassen en polo’s voor 

uw personeel, de mogelijkheden zijn eindeloos. 

Wij gaan graag met u in gesprek, brengen uw 

PRINS SPORT, TROTSE SPONSOR
wensen in kaart en leveren een product op 

maat. Zowel voor kleine als grote aantallen 

kan men bij ons terecht. Wij werken inmiddels 

samen met meer dan 100 sportverenigingen, 

scholen, bedrijven of andere instellingen en 

daarmee hebben we vaak een jarenlange 

samenwerking. Een groter compliment is voor 

ons daarin niet mogelijk want dit bewijst dat 

we werken op een goede en betrouwbare 

manier met concurrerende prijzen. 

Uiteraard verzorgen wij ook al het drukwerk 

voor onze klanten, ook hier is de kwaliteit voor 

ons ontzettend belangrijk. Elke opdracht is 

uniek en wij streven alleen het allerbeste na. 

Op naar een mooi seizoen in 2021!

Een sportieve groet,

Rick Reins
Prins Sport Ommen

RABO CLUBSUPPORT

Via social media heb ik jullie en jullie directe 

omgeving gevraagd om een stem uit 

te brengen voor de Rabo ClubSupport-

sponsoring. 

Velen van jullie hebben hier gehoor aan 

gegeven en dat heeft DTC een mooi bedrag 

opgeleverd.

 

Heel hartelijk bedankt allemaal.

Groet, Coby Boessenkool.
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AH Dedemsvaart

Antuma Landbouw- en Loonbedrijf

Apotheek Avereest

Autobedrijf Thalen

Autobedrijf Wessels Dedemsvaart B.V.

Banketbakkerij Dorgelo 

Bemiddelingsbureau Nannys & Grannys

Bloembinderij Henk de Jonge

Brasserie de Corner

Bruinsma Kantoor Efficiency

Caravan Totaal Service

Concordia

DD Mens en Financien

De Vries & Partners

Dijsselhof Autoschade en Schilderwerken

Drive

ElGee

Eshuis Metaal BV

Evidens Financieel Advies

Ferlin Plastics Automation B.V.

Gall & Gall

Gerrie Okken Assurantiën VOF (Vechtdal 

Hypotheken)

Haarmode Curly

Heering Kunststof Profielen BV

Henry Meerman Inbraakbeveiliging

Hibma Fysiotherapie

Hoogeveen Mode VOF

Hoveniersbedrijf Dirk Meesters

Jumbo Joosten

Klussenbedrijf André Middelveld

Koekbakkerij Nanning BV

Linde Kroon Elektrotechniek BV

Mansier Tuinmachines

Mijnheer Makelaars

Moerwijk verhuur

Morssinkhof Groep B.V.

Notariskantoor E. Linde

Nuvelstijn Mode

Oegema Transport Dedemsvaart BV

Peter Deen Makelaardij

Phonehouse

Plukon

Prins Sport

Restaurant Kiewiet

Ristorante L’Arte del Sapore

Rollepaal Grondverzetbedrijf v.o.f.

Schottert B.V. 

Slagerij Herman Beukeveld

Snackbar Karst

Sollie.comm

Varwijk Wonen en Verhuizingen VOF

Vrieling Adviesgroep

Weekamp Deuren

SPONSOREN

Ledenadministratie
Janneke Schunelaar (m.i.v. 15-11-2020)

Moerheimstraat 3

7701 CA Dedemsvaart

Telefoon: 052- 615482  

E-mail: ledenadministratie@dtctennis.nl  

Lid worden van DTC?
Het aanmeldingsformulier kun je downloaden 

op  www.dtctennis.nl.

Mail het ingevulde formulier met een 

digitale pasfoto als jpg-bestand naar de 

ledenadministratie. Je ontvangt daarna zo 

spoedig mogelijk een KNLTB-ledenpas.

Opzeggen lidmaatschap
Dit moet je schriftelijk doen voor 30 

november van het lopende jaar bij de 

ledenadministratie. Als je na 30 november 

van het lopende jaar opzegt, betaal je nog 

1 jaar contributie.

Tijdelijk opzeggen lidmaatschap
Senioren: bij blessures, zwangerschap, 

bijzondere familieomstandigheden waardoor 

er in het lopende kalenderjaar geen tennis 

mogelijk is:

Voor 1 april blijven de kosten van het 

lidmaatschap dan €25.

Voor 1 juli blijven de kosten de helft van de 

jaarcontributie.

Junioren: bij blessures of bijzondere 

familieomstandigheden waardoor er in het 

lopende kalenderjaar geen tennis mogelijk is:

Voor 1 april blijven de kosten van het 

lidmaatschap dan €15.

Voor 1 juli blijven de kosten de helft van de 

jaarcontributie.

Voor beide geldt: de te veel betaalde 

contributie wordt terugbetaald. Het volgende 

kalenderjaar loopt het lidmaatschap gewoon 

door, tenzij er tijdig wordt opgezegd conform 

de regels. 
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Adreswijzigingen
Aan alle leden het verzoek om 

adreswijzigingen door te geven aan de 

ledenadministratie én aan de KNLTB. 

Dan kunnen we je op de hoogte houden van 

activiteiten, competitie-info enzovoort.

Contributie 
Betalingen automatische 

incasso (bankrekeningnummer 

NL48RABO0312966490)

Senioren ≥ 17 jr. €150,00 per jaar

Junioren t/m 12 jr. €160,00 per jaar 

incl. ca. 30 tennislessen    

Junioren vanaf 13 jr. €200,00 per jaar 

incl. ca. 30 tennislessen    

De contributie wordt 
als volgt geïnd
maart       1/4 deel

mei  1/4 deel

juli       1/4 deel

september 1/4 deel

Competitiebijdrage
Senioren €6,00 per competitie

Kortingen                      
*3e gezinslid    €10,00 per jaar

*4e gezinslid       €15,00 per jaar

*5e gezinslid €20,00 per jaar

*studenten ≥ 18 jaar die elders wonen    

  €25,00 per jaar 

* studenten < 18 jaar die elders wonen   

  €15,00 per jaar

Per persoon wordt slechts 1 keer korting 

verleend. 

Zomerlidmaatschap  €50,00

Geldt alleen voor juni, juli en augustus. 

Pasje te verkrijgen bij de ledenadministratie 

(ledenadministratie@dtctennis.nl). 

Sleutel te verkrijgen bij de secretaris 

(secretaris@dtctennis.nl)

Lidmaatschapspasjes
Je KNLTB-pasje heb je nodig om deel te 

nemen aan officiële toernooien, competities 

en het spelen op de banen. Het is niet 

toegestaan zonder geldig pasje gebruik te 

maken van de tennisbanen. 

Sleutel
Elk DTC-lid kan een sleutel van het hek en 

de voordeur van de lob halen bij secretaris 

Coby Boessenkool, tegen betaling van €10 

borg. De borg krijg je terug als je de sleutel 

bij beëindiging van het lidmaatschap bij Coby 

inlevert.

 

A  Roelof Brinkstraat 12
 7951 DW Staphorst

T  06 36 56 27 74
E  dianne@graafiesontwerp.nl

// WWW.GRAAFIESONTWERP.NL

 Ommerkanaal 49
 7701 RD Dedemsvaart

Samen scoren 
in offline en 
online reclame
  van ontwerp tot realisatie

Ontwerp
Druk- en 
printwerk

Printerieur
Textiel-

bedrukking

Binnen- en 
buitenreclame

Relatie-
geschenken

Voertuig-
belettering

Online

ADVERTEREN?
ONZE SECRETARIS KAN U MEER VERTELLEN!

Bel voor de mogelijkheden: 
Coby Boessenkool Tel.: 06 - 53 73 14 39
Mailen kan ook: secretaris@dtctennis.nl
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Julianastraat 38 
7701 GL Dedemsvaart

T 0523 820 210 
info@evidensfd.nl

www.evidensfd.nl

WIJ ZIJN GESPECIALISEERD IN:

Aankoopbemiddeling

Startershypotheken

Seniorenhypotheken

Particuliere schadeverzekeringen

Zakelijke schadeverzekeringen

DUIDELIJK EN HELDER

DEDEMSVAART  T  0523 61 69 89
LINDEKROON.NL

Wij wensen u veel tennisplezier!

Uw partner op het gebied van 
verzekeringen, hypotheken, bankzaken, 
pensioenen, makelaardij en verzuimbeheer

Bellen:   (0523)  28  27  26                        mailen: mail@vrieling.nl                  internet: vrieling.nl

DIERVOEDERS | AGRI | SCHUTTINGEN | TUINARTIKELEN | RUITERSPORT | BEZORGDIENST

Volg ons!
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TAXATIES

HUIS
VERKOPEN?

HUIS 
KOPEN?

AANKOOP-
BEGELEIDING

WIJ HELPEN GRAAG!
MIJNHEERMAKELAARS.NL0523-612474 | 


