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DLTC

Voorpaginanieuws. Lance Armstrong op de biechtstoel bij 
Oprah Winfrey. Straks Roger Federer op de biechtstoel? Dat is 
haast onvoorstelbaar en gelukkig maar. Schandalen zoals die 
in de wielersport  zijn de tennissport bespaard gebleven. Laat 
tennissen vooral schoon en sportief blijven.

Het voorpaginanieuws van DLTC is wat bescheidener. 
De kantine is onlangs 2x door inbrekers bezocht. Het leverde 
twee keer glasschade op. Vervelend en het brengt veel 
rompslomp met zich mee. 

Belangrijker is de stand van zaken aangaande de vereni-
gingsmanager. Nadat de ledenvergadering in november groen 
licht heeft gegeven, is het bestuur aan de slag gegaan met het 
inbedden van de nieuwe functie in de organisatie van DLTC. 
We willen dat zorgvuldig doen en daarvoor nemen we ook even 
de tijd.

Binnen de commissies worden natuurlijk plannen gesmeed voor 
2013. De commissie die de Open Tennis Dagen organiseert, 
waaraan DLTC voor het eerst meedoet, is inmiddels uit de 
startblokken. 
Twee commissies staan nog in de steigers: ledenwerving en 
communicatie. De leden die zich daarvoor aangemeld hebben, 
horen binnenkort meer.

Laten we hopen op een bruisend 2013!

Albert Buist

Al zijn we beslist niet blij met de oorzaak, een 
foto genomen door het verbrijzelde raam levert 
wel een leuk uitzicht op de banen op.
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De in november gehouden algemene ledenvergadering heeft de contributie voor 
2013 vastgesteld.

Die ziet er als volgt uit:
Senioren       € 130,00
Jeugd (op 31-12- 2013 nog geen 18 jaar)  €   76,50
Jonge jeugd (op 31-12-2013 nog geen 13 jaar) €   65,50
Studenten (elk jaar opnieuw aanvragen!!)  €   80,00
Niet spelend lidmaatschap    €   32,00

Als er meer dan drie leden uit één gezin lid zijn, dan betaalt het vierde en 
volgende lid de helft van de normale contributie, waarbij het tellen begint bij het 
oudste gezinslid.

Bij de leden die meedoen aan de automatische incasso zal de 
contributie in 3 termijnen worden afgeschreven gedurende de 
maanden februari, maart en april. Steeds rond de 25e van de maand. 
Zorgt u dan voor voldoende saldo?

In maart gaan de spelerspassen naar de commissie clubwerk, mits de afschrijving 
in februari normaal plaats heeft kunnen vinden.

Hilbrand Geertsma.

Contributie 2013

Wij ontvingen het trieste bericht van het overlijden van

Gerda Brouwer – de Boer

Gerda was meer dan 30 jaar lid van onze club en beleefde veel plezier 
aan de tennissport. Ze deed actief mee aan competitie en toernooien en 

zorgde tijdens bardiensten voor een gezellige sfeer in de kantine. 

Het tennis is haar met de paplepel ingegeven. 
Als kind al stond ze met een houten racket op de baan. 

Haar ouders waren fanatieke leden, die met hun vrijwilligerswerk een 
duidelijk stempel hebben gedrukt op de ontwikkeling van DLTC. 

Haar vader was van 1950 tot 1962 voorzitter van DLTC. 
Het was dan ook niet vreemd dat Gerda hart voor de club had. 

 

We wensen haar familie heel veel sterkte met het 
verlies van deze sportieve vrouw.

DLTC
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Afhangbord
Wat kan ik doen op Afhangbord.
Het afhangbord wordt bij DLTC in eerste instantie gebruikt als 
reserveringsysteem voor de tennisbanen. Hiervoor is alleen  
een geldige KNLTBpas (voor DLTC) of noodpas nodig. Voor 
de rest van de functies (vanaf je eigen computer thuis) zijn 
inlogcodes nodig. Deze codes kunnen opgevraagd worden bij 
lidmaatschap@dltc.nl. 

Inlogcodes
Na het ontvangen van de inlogcodes kunnen deze ingevuld 
worden op www.afhangbord.nl. De eerste keer kom je 
dan in een scherm terecht waar een aantal dingen (verplicht) 
ingevuld moeten worden. Je wachtwoord kun je aanpassen, 
waardoor dit gemakkelijker te onthouden is.  Hier staat als 
het goed is reeds je e-mail adres waarmee je de codes aan-
gevraagd hebt. 

Let op!
Het e-mailadres is vanaf nu niet meer zelf te wijzigen. 
Een nieuw e-mail adres doorgeven aan de ledenadministra-
tie.

Wachtwoord vergeten
Als je ooit een wachtwoord hebt gekregen en ook hebt gebruikt, 
maar je bent dit kwijt, dan kun je deze opnieuw aanvragen. 
Onder inloggen op het beginscherm staat Wachtwoord ver-
geten. Dit werkt alleen als je e-mailadres ondertussen niet is 
gewijzigd. Anders moet alsnog bij lidmaatschap@dltc.nl 
nieuwe inlogcodes worden aangevraagd.

Profiel
De vraag die vaak gesteld wordt is: de mensen waarmee ik 
train kunnen op afhangbord mijn telefoonnummer en e-mail 
adres niet zien, daardoor kunnen ze mij niet bellen om tennisaf-
spraken te maken? De oplossing is dan het volgende: 
Ga, na het inloggen, naar Profiel, dit staat onder Uitloggen. 
Je komt dan in  het scherm waar je ook de allereerste keer in 
kwam.
Onder Voorkeuren zie je Gebruik online diensten staan. Als dit 
op NEE aangevinkt is zullen anderen je gegevens niet zien. 
Vink hier JA aan en alles is weer geregeld. Ook voor de sleutel-
houders voor bardiensten is dit efficiënt, omdat ze zo gemak-
kelijker de code voor de kantine door kunnen sturen naar je 
e-mail adres. Geef dit nieuwe e-mail adres daarna ook even 
door aan lidmaatschap@dltc.nl . 
Het mag duidelijk zijn dat alleen leden van DLTC met inlog-
codes inzicht hebben in de gegevens op afhangbord.

Bezetting banen
Op Afhangbord kun je zien hoe druk het op de banen van DLTC 
is en of er misschien toernooien en/of competitie is. Kortom, 
zijn er  banen vrij. Ook is het mogelijk om reserveringen voor 

banen te doen, maar deze functie is bij DLTC niet vrijgegeven 
i.v.m een aantal nadelen.

Bardienst
Deze functie om zelf bardiensten in te plannen wordt alom 
gewaardeerd. Als je een ingevulde bardienst wilt wijzigen, dan 
is dit ook mogelijk, maar alleen als de betreffende bardienst 
niet binnen de 14 dagen valt. Vul eerst een nieuwe bardienst 
in voor de oude verwijderd wordt. Ook is hier te zien hoeveel 
punten je al gescoord hebt. Het is helemaal niet erg om meer 
punten te hebben dan strikt nodig is. Dit wordt heel erg ge-
waardeerd.

Studentenlidmaatschap
Aan het studentenlidmaatschap waren bij DLTC nogal wat 
voorwaarden verbonden. Na vragen op de ALV najaar 2012 
heeft het bestuur besloten deze regeling eenvoudiger te 
maken. Iedere student die een kopie van inschrijving (studen-
tenpas) kan tonen, kan het studentenlidmaatschap aanvragen 
bij de ledenadministratie.
Wat wel blijft is dat het studentenlidmaatschap elk jaar 
opnieuw aangevraagd moet worden bij de ledenadministratie.

Contributie 2013
Het nieuwe contributiejaar bij DLTC is weer begonnen. Af-
gelopen jaar hebben we zeer goede ervaringen opgedaan via 
incasso (met gespreide betaling). We zouden willen dat meer 
mensen hieraan mee zouden doen. Het scheelt ons, maar ook 
onze leden, veel tijd en werk, terwijl er voor de leden het voor-
deel van de gespreide betaling is. Dus mensen, die nog niet 
een machtiging hebben ingevuld, doen. Dit vooral ook omdat 
trainingen alleen via machtiging betaald kunnen worden.
Waar vooral veel werk in zit, zijn de nota’s die terugkomen. 
Meestal is het adres dan niet meer juist, omdat er geen adres-
wijziging naar de ledenadministratie is gestuurd. U kunt de 
vrijwilligers bij DLTC veel werk besparen door adreswijzi-
gingen en nieuw telefoonnummers te melden aan lid-
maatschap@dltc.nl (e-mail) of De twee Gebroeders5, 
9207 CK (per post). Dit zelfde geldt ook voor gewijzigde 
 e-mail adressen.

Nieuwe leden
Als nieuwe leden een balletje willen slaan op de kunstgras-
banen voordat medio maart de KNLTB passen beschikbaar 
worden gesteld, dan is dat uiteraard mogelijk. Maar om een 
baan te reserveren, (moet altijd gedaan worden) is wel een 
pas nodig. Voor seniorleden met een machtiging wordt al-
tijd een noodpas beschikbaar gesteld. Anderen kunnen een 
(nood)pas afhalen bij mij. De betaling moet dan uiteraard wel 
geregeld zijn.

LidmaatsChap

Vervolg pag. 5
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Bedankt senioren
N.K. Hellinga Winterkoninkjestraat 19  
J. Hiemstra Gauke Boelensstraat 44  
T.A. Hiemstra-Hooijenga Gauke Boelensstraat 44  
F. Hofma Fonejacht 41  
N.J. Hooijenga De Nova Cura 6  
J.M. Huisman Stal 235  
E.J. Kuurstra Sint Jansberg 200  
M. van der Lee Eendekroos 13  
A.H. Nutma Opeinde
M.G. Plantinga De Twee Gebr.194  
R. van Uem Eendekroos 64  
M. van Uem-Swart Eendekroos 64  
F. de Wilde Greuns 6  
A. Winkelman Waterlelie 101  
R. Wouda Houtlaan 79  
P.L. van ’t Zet Folgeren 14 -26 

Nieuwe juniorleden
Lennard de Groot Surhuisterveen
Jouke Jan Schaap Akkrum
Anouck van der Heide Beetsterzwaag
Nieuwe senioren
R. Dekens-Geertsma Waterlelie 119
B. Meeuwisse-de Vries Moezel 35  
J.A. Posthumus Zilverschoon 78  
H.E. Schaap Akkrum
F.A. van Zanten Tjaarda 360  

Niet Spelend Lid
H. Buising Pastorijwyk 4

Wist u dat:
• Er in 2012 veel tijd besteed is aan het opzoeken van drai-

nageputten van de banen.
• De doorlaatbaarheid van onze grasbanen sterk te wensen 

overliet.
• De gravelbanen eerder droog waren dan de kunstgras-

banen.
• Dat dit niet zo hoort te zijn.
• Dat dit euvel door veel inspanning opgelost is en de kunst-

grasbanen er weer uitstekend bijliggen.
• Dat dit allemaal alleen maar mogelijk is door inzet van veel 

vrijwilligers.
• Dat de bestrating hier wel wat onder geleden heeft.
• Dat dit in 2013 nog onder handen zal worden genomen.
• Dat ook de lage waterleidingdruk weer eens onder de aan-

dacht is geweest.
• Dat hiervoor een inspectie nodig was van een diepe put die 

vol grondwater stond.
• Dat Wytze Hoeksma hierbij wel erg ver voorover boog.
• Dat zijn gsm daarna een directe verbinding met de bodem 

van de put had.
• Dat we pas na een uur weer directe verbinding met de gsm 

hadden.
• Dat deze nog wel mooi blauw licht gaf, maar geen verbin-

ding meer met de buitenwereld had.
• Dat Wytze desondanks de volgende keer weer meehelpt

Piet Kingma

CLubwerk
Graag inschrijven op bar-
diensten. 
De eerste drie maanden zijn 
opengesteld en nog niet he-
lemaal volgeboekt. (zie www. 
afhangbord.nl). 

Nog geen inlogcode? Mail 
naar: lidmaatschap@dltc.nl.

Wil je dit jaar afkopen?  (€ 75,-) 
Wel melden, ook als je vorig jaar 
hebt afgekocht: clubwerk@dltc.nl

        Commissie      
 parkbeheer
Dat er schoonmaak plaatsvindt valt niemand op, behalve als 
het eens niet gebeurt. Zo gaat het ook met de commissie 
Parkbeheer.  Valt niet erg op, behalve als ze het werk niet 
zouden doen.  
Een greep uit hun laatste bijeenkomst:
- voorbereiden reparaties tl verlichting hal
- voorbereiden snoeiwerk op erfscheiding met Vreewijk
- evaluatie gang van zaken bij inbraakalarm
- drainage baan 1 t.m.4

Met de werkzaamheden van deze commissie 
bespaart de club jaarlijks heel wat geld. 
Waarvan akte!
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Zoals vermeld in het clubblad van december 2012, doet DLTC in 
2013 mee aan de Open Tennisdagen van de KNLTB.  Onder het 
motto “Zonder jou is er geen bal aan” kunnen jullie vrienden, fami-
lie, kennissen, buren, voetbalteam, volleybalteam, klasgenoten en 
collega’s uitnodigen een balletje te slaan bij DLTC. Door mee te 
doen maken ze kennis met tennis en worden daarna mogelijk lid 
van DLTC. 

Het zou super zijn als we hierdoor 100 nieuwe leden kunnen verwelkomen bij DLTC. 
Dit kunnen we niet alleen en hebben daarbij de hulp nodig van onze bestaande leden. 
Hiervoor zullen we de komende tijd een beroep op jullie doen. Als ieder lid 1 vriend, 
familielid, buur of kennis uitnodigt hebben we in potentie 700 deelnemers. Kortom 
eendracht maakt macht.

In januari starten we met de voorbereidingen van de Open Tennisdagen met het 
bijwonen van een landelijke aftrap door de KNLTB. Voor meer informatie kun je terecht 
op de site  http://www.knltb.nl/opentennisdagen.

Reserveer alvast deze week in je agenda en ook in die van je vrienden, familie, 
kennissen en buren en beleef eind maart samen een gezellige en sportieve dag.
Jan, Marjon, Jort, Nanning, Jeanine & Pieter. 

             

Open Tennisdagen van 23 maart t/m 1 april 2013

Foke Zandstra   2 februari  

Robert  Vlietstra    4 februari

Anne  Visser    6 februari        

Colin  Waarts  21 februari

Annewiek  Prins  23 februari 

Tiemen Dijkstra  25 februari

Daniëlle Spaan  26 februari

Kamili Alkahef  28 februari 

Verjaardagen  Februari



  
6

Nog 3 avonden te gaan en dan weten we bij wie de felbegeerde Hoekman-Cup de 
rest van het komende jaar mag pronken op de schoorsteenmantel. De kansheb-
ber voor deze grote eer lijkt vooralsnog weggelegd voor debutant en koploper in 
deze “sportieve gezelligheidscompetitie”  René Meeuwisse.  
Gekroond als dagwinnaars van de afgelopen 2 zondagen waren:
 9 december: Mariëtte v.d. Caay en Bart Schaafsma
13 januari: Patricia Luinstra en Nick de Jong

Wil je nog meedoen aan één of meerdere avonden, niet afwachten, maar ………….
opgeven via  zondagavondtennis@dltc.nl

Van harte aanbevolen

Pedro Verhoeckx 

.
Siebe Klaver
Shanti Wever
Rob Smit
Dirk Hoekman
Ria Hoekman
Bart Schaafsma
Hylke Simonides
Johan Feenstra
Gudo Amperse
Meintje Hof
Ab Alberts
Leo Mud
Anneke Mud
Vladan Stojiljkovic
Patricia Luinstra
Lyanna Mulder
Aldert de Jong
Carolien de Jong
Nick de Jong
René Meeuwisse
Marina Koper
Ronald Klein
Remco de Jong
David Alberts
Jelmer Klaver
Pedro Verhoeckx
Hilda Boonstra
Anita Nikolaas
Berber Bak
Alien Renkema
Antje v.d. Heide
Marcel v.d. Meulen
Sytske Kleiterp
Jacob v.d. Heide 

Siebe Klaver
Shanti Wever
Rob Smit
Dirk Hoekman
Ria Hoekman
Bart Schaafsma
Hylke Simonides
Johan Feenstra
Gudo Amperse
Meintje Hof
Ab Alberts
Leo Mud
Anneke Mud
Vladan Stojiljkovic
Patricia Luinstra
Lyanna Mulder
Aldert de Jong
Carolien de Jong
Nick de Jong
René Meeuwisse
Marina Koper
Ronald Klein
Remco de Jong
David Alberts
Jelmer Klaver
Jan Schoonman
Pedro Verhoeckx
Berber Bak
Alien Renkema 

Siebe Klaver
Shanti Wever
Rob Smit
Dirk Hoekman
Ria Hoekman
Bart Schaafsma
Hylke Simonides
Johan Feenstra
Meintje Hof
Ab Alberts
Leo Mud
Anneke Mud
Vladan Stojiljkovic
Patricia Luinstra
Lyanna Mulder
Aldert de Jong
Carolien de Jong
Nick de Jong
René Meeuwisse
Marina Koper
Ronald Klein
Remco de Jong
David Alberts
Jelmer Klaver
Jan Schoonman
Pedro Verhoeckx
Hilda Boonstra
Anita Nikolaas
Berber Bak
Alien Renkema
Antje v.d. Heide
Marcel v.d. Meulen
Sytske Kleiterp
Jacob v.d. Heide

Hierbij een overzicht van de geplaatste deelnemers 
voor de laatste 3 zondagavonden:

3 feb.   17 feb.   17 mrt

ZondagaVondtennis
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Momenteel heerst er binnen de club onduidelijkheid en zijn er 
irritaties over het clubwerk en wel met name over het invullen 
en het verplicht draaien van de bardiensten. Deze geluiden 
bereiken uiteraard ook de kantinebeheercommissie en het 
bestuur. Ook al  is dat niet voor iedereen zichtbaar, achter de 
schermen wordt hard gewerkt om het invullen van de bardien-
sten te verbeteren maar ook om zo efficiënt mogelijk te laten 
verlopen. Je wordt uiteraard van alle veranderingen, aanpas-
singen en/of verbeteringen volledig op de hoogte gehouden. 
Eén van mijn en onze speerpunten in dit veranderingsproces is 
een duidelijke informatie en communicatie.
 
Verderop in dit clubblad doe ik een pleidooi voor de inzet bij 
en rond toernooien op onze club. Het moet voor ons allemaal 
duidelijk zijn dat het alleen mogelijk is om toernooien tot een 
succes te maken door de inzet van vrijwilligers. Denk  hieraan 
als je deelneemt aan een toernooi of als toeschouwer bezoekt 
en geniet van een hapje of een drankje. Dit geldt natuurlijk ook 
wanneer je op een door-de-weekse-dag een balletje slaat en 
dan even wilt nazitten en wat wilt eten of drinken. 

bardienst draaien

Helaas kan niet iedereen hiervan gebruik maken, domweg om-
dat er dan geen barbezetting is. Dat is jammer! 
Laat je niet alleen verplicht voelen om een bardienst te draaien 
maar denk ook aan het plezier wat je hebt wanneer je even 
kunt nazitten. Daarom het verzoek: kijk elke week even op 
Afhangbord of alle bardiensten zijn ingevuld, zodat wij allemaal 
wat kunnen gebruik voor of na het tennissen. 
Als het invullen van de bardienst problemen geeft bel dan met 
een van de bardienstcoördinatoren (v.h. sleuteladressen) die 
staan je graag te woord en helpen je op weg bij het invullen van 
de bardiensten. 

Ilse Pfann
Voorzitter kantinebeheercommissie

maak het Leuk!

Laat je niet alleen verplicht voelen om 
een bardienst te draaien, maar denk ook 
aan het plezier wat je hebt wanneer je 
even kunt nazitten.

dLtC inFo 2013
Het informatieboekje DLTC INFO 2013 
ligt voor u klaar in de documentenkast 

bij de ingang van de hal. 
Neem er een mee als u weer op het park komt.
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Kijk op Afhangbord bij de indeling 
bardiensten bij de juiste data cq. weeknummers. 

Aanvang- en eindtijden kunnen gewijzigd zijn!

* Kun je als team niet, ruil dan zelf met een ander team! 
Laat het er niet op aankomen, regel het tijdig! 

* Ingedeeld op een inhaaldag! In de week vooraf Auke Hoekstra bellen, 
telefoonnr.(0512) 530786. Hij weet of er ingehaald moet worden.

Dit jaar spelen er 28 teams mee in de 
competitie. Zoals gebruikelijk draaien 
alle teams mee in de bardiensten. In 
dit bericht lees je wanneer jouw team 
ingedeeld is. Ook zetten we de spelre-
gels op een rij.

Schema
In het schema staat wanneer je team 
bardienst heeft
Deze indeling staat ingevuld op Afhang-
bord, het digitale systeem van de bar-
diensten. Ook hier staat alleen de naam 
van de aanvoerder genoemd. Wij gaan 
ervan uit dat de aanvoerder ervoor zorgt 
dat zijn/haar team er is op de ingedeelde 
tijd. Help je aanvoerder en zet de tijden 
alvast in je agenda!

Wijzigingen voorbehouden.

indeLing Van de bardiensten Voor Competitieteams

Tellen niet mee
Let op: deze bardiensten tellen niet 
mee voor je clubwerk!
Dit is nieuw. Het is de bedoeling dat je 
zelf nog inschrijft voor andere data om 
je 10 punten voor clubwerk te halen. 
Afhangbord heeft de aanvoerder wel 
een punt per bardienst toegekend, maar 
deze tellen dus niet mee. 

Tot slot:
is een excuus op zijn plaats. Er hadden 
zich al actieve clubleden ingeschreven 
op toernooi- en competitiedagen waar-
voor ook competitieteams ingedeeld 
staan. Door miscommunicatie waren 
deze dagen in het systeem niet geblok-
keerd. Inmiddels hebben deze leden al 
een mail gehad met excuses. 

LET OP: DEZE 
BARDIENSTEN TELLEN 

NIET MEE VOOR JE 
CLuBWERK!

Heb je nog vragen?
Dan kun je een mail sturen naar 
clubwerk@dltc.nl. Alvast bedankt voor je 
hulp bij de barbezetting! We zien uit naar 
een sportieve en gezellige competitie dit 
voorjaar.

Hartelijke groet,
Namens clubwerk en kantinebeheer,
Dineke Stuivenberg

indeLing Van de bardiensten Voor Competitieteams

staan vermeld in het clubblad van februari
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indeLing Van de bardiensten Voor Competitieteams

BoezzieBoezzie
Wat staat er op een grafsteen van een robot?
Hoe zoent een pompbediende?
Hoe vaak kun je 6 van 30 aftrekken?

Roest in vrede
Super
1Keer, na de eerste keer heb je geean 30 meer.

kLeurpLaat

indeLing Van de bardiensten Voor Competitieteams
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Zomertraining 2012

Voor senioren en junioren

Gezien het weer buiten en de druk bezette tennishal bin-
nen, is het winterseizoen nog in volle gang! Wij trainers 
kijken alweer vooruit en zijn op dit moment druk in de 
weer met de voorbereidingen voor het aankomende train-
ingsseizoen. Dit is natuurlijk noodzakelijk om alle leden op 
tijd de mogelijkheid te geven om zich aan te melden voor 
de zomertraining. Voor de jeugd en senioren zijn er weer 
volop mogelijkheden!

Let op! De jeugdleden die zich hebben opgegeven voor een 
jaarpakket training hoeven zich niet opnieuw op te geven maar 
moeten wel in de laatste week van maart kijken naar hun nieu-
we trainingstijden. Jeugd die geen jaarpakket training hebben 
afgenomen kunnen zich opgeven voor de zomertraining 2012 

Toelichting lesgroepen senioren:
1. Wedstrijdtraining: 
Groep van 8 personen 75 min. 
Geschikt voor mensen die prestatief zijn ingesteld, meer be-
lang hechten aan wedstrijdtraining en techniek/tactisch/men-
taal willen trainen.
2. Standaardtraining: 
Groep van 8 personen 50 min. 
Geschikt voor mensen die technisch redelijk ontwikkeld zijn, 
meer belang hechten aan het sociaal en recreatieve aspect 
van de sport, maar wel het spel technisch/tactisch willen 
beoefenen.

In april gaat, onder leiding van ervaren DLTC-trainers, 
weer een cursus Maak Kennis Met Tennis van start. 
Een prachtige gelegenheid om op een sportieve manier 
kennis te maken met deze buitensport. 

Medio februari kun je je opgeven voor deze cursus via 
de DLTC homepage, www.dltc.nl.

Mail voor meer inlichtingen naar training@dltc.nl.   

maak kennis met tennis

4.  Speciaaltraining: 
Groep van 4 personen 50 min. 
Geschikt voor mensen die techniek hoog in het vaandel heb-
ben; maar ook tactiek komt ruim aanbod; het leer gehalte is 
hoog. Er kan dus meer op wens en intensiever getraind wor-
den.
 5. Duotraining: 
2 personen 25 min. 
Geschikt voor mensen die technisch verbetering willen.

6. Privé les: 
1 persoon 25 min. U vraagt, wij bieden. 

U krijgt geen thuisbericht, de indeling en tevens start van de 
eerste tennistraining vind je in de loop van de laatste week van 
maart op onze website www.dltc.nl.

Kijk voor meer informatie op www.dltc.nl, of stel je  vragen via 
training@dltc.nl aan de trainers.

Veel succes met het maken van uw keuze, we zien het met 
nieuwsgierigheid tegemoet.

 Vriendelijke groet, 
 DLTC en trainers

GEEF JE Nu OP VIA WWW.DLTC.NL

Let op! 
Voor deelname aan de training moet je lid 
zijn van DLTC.

Voor jeugd en senioren
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Puntentelling:
Middagdienst:    2 punten
Vroege bardienst ‘s avonds:  2 punten
Late bardienst ‘s avonds:   4 punten (i.p.v. 3 punten)
Vroege bardienst toernooi:  3 punten
Late bardienst toernooi:   4 punten
Zaterdagavond:    5 punten

bardienstCoördinatoren / 
sLeuteLadressen

In dit toernooi worden de volgende rubrieken 
gespeeld:

35+ HD, DD en GD speelsterkte 5,6,7 en 8
45+ HD, DD en GD speelsterkte 6 en 7.

Deelnemers kunnen max. voor 1 rubriek en 2 
spelsoorten inschrijven Alle wedstrijden worden 
gespeeld om twee gewonnen sets.
Eventueel een 3e set wordt als super tiebreak gespeeld.

Alle “veteranen” die 35+ zijn, kunnen aan dit toernooi 
meedoen.
Je moet wel lid zijn van de KNLTB. 

35+ Veteranentoernooi bosma & 
boonstra administraties 2013

Op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 maart 2013, 
organiseert Tennisclub DLTC weer het jaarlijkse 

indoor 35+ veteranentoernooi.

Inschrijven kan vanaf begin december alleen via www.
toernooi.nl De inschrijving voor het 35+ Veteranentoernooi 
sluit op 21 februari 2013.

Meld je aan, zodat we een leuk en gezellig 
toernooi kunnen organiseren.

Toernooicommissie DLTC,
John Wieringa
Riet Swildens.

Wacht niet te lang, want vol is vol......

Wij verzorgen:

- volledige administraties en aangiften

omzetbelasting

- jaarrekeningen

- loonadministraties en aangiften loonbelasting

- aangiften inkomstenbelasting

- aangiften vennootschapsbelasting

- belastingadviezen

Bosma & Boonstra

Voor
in uw organisatie
slagkracht

Week 5 28 januari t/m 3 februari
Rob Smit Wimerts 163 

Week 6 4 t/m 10 februari
Hylke Simonides De Emma 11 

Week 7 11 t/m 17 februari
Jan de Munnik De Folgeren 3 

Week 8 18 t/m 24 februari
Pedro Verhoeckx De Nijverheid 9 

Week 9 25 februari t/m 3 maart
Rob Smit Wimerts 163 
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Op de volgende pagina’s staat de definitieve teamindeling 
voor de  zomercompetitie. 
De eerstgenoemde speler is aanvoerder. 
Deze indeling is definitief, maar er kunnen omstan-
digheden zijn, waarin wij toch de indeling moeten wijzigen. 
En wij verwachten van ieder flexibel te zijn, wat betreft 
invallen voor ander teams!

indeLing regioCompetitie Voorjaar 2013

 Wk 15 Wk 16 Wk 17 Wk 18 Wk 19 Wk 20 Wk 21 Wk 22  Wk 23 
Ma.  8/4 15/4  22/4 29/4 6/5 13/5 pinkster 27/5 
Di.  9/4 16/4  23/4 kon.dag 7/5 14/5 21/5 28/5 
Wo.  10/4 17/4  24/4 - 8/5 15/5 22/5 29/5 
Do. 4/4 11/4 18/4  25/4 - hemelv. 16/5 23/5 30/5 
Vr. 5/4 12/4 19/4  26/4 - - 17/5 24/5 31/5 
Za. 6/4 13/4 20/4  27/4  - 11/5  25/5 1/6 
Zon 7/4 154/4 21/4  - 5-5 12/5  pinkster 26/5 2/6 

Speeldata indoor fase Rood en Oranje competitie:  
Zondag 14 april 2013  
Zondag 21 april 2013  
Zondag 12 mei 2013  
Zondag 26 mei 2013  
 
Bijzondere dagen:  
Goede vrijdag : vrijdag 29 maart  
Paasdagen : zondag 31 maart + maandag 1 april  
Meivakantie : zaterdag 27 april t/m zondag 5 mei (week 18)  
Koninginnedag : dinsdag 30 april  
Hemelvaartsdag : donderdag 9 mei  
Pinksterdagen : zondag 19 mei + maandag 20 mei  

Speeldata voorjaarscompetitie District Friesland

Verplichte inhaaldagen (in deze volgorde te benutten):  
o 28 april: voor alle zondag jeugdcompetities t/m 14 (regio)  
o 30 april: voor alle competitiesoorten  
o 1 mei: voor alle woensdagcompetities  
o 2 mei: voor alle donderdagcompetities  
o 3 mei: voor alle vrijdagcompetities  
o 4 mei: voor alle zaterdagcompetities  
o 9 mei (Hemelvaartsdag): voor alle competitiesoorten  
o 10 mei: voor alle vrijdagcompetities  
o 18 mei: voor alle zaterdagcompetities  
o 20 mei: voor alle competitiesoorten  
o week 23: eigen speeldag  
o week 24: eigen speeldag

Daar DLTC geen telefoonnummer van leden 
op de site zet is de teamindeling verwijderd.

Kijk daarvoor in het clubblad van februari
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indeLing regioCompetitie Voorjaar 2013
Ook dit jaar werd het Oliebollentoernooi 
weer georganiseerd door de commis-
sie seniorentennis bestaande uit: Elsa 
Brasser, Klaske Bekkema en Gea Grave-
Veld. Omdat het dit jaar op de laatste 
zondag van het jaar plaatsvond (i.p.v. 
oudejaarsdag) was de opkomst zeer 
groot.
Drie volle poules van 20 personen maak-
te het toernooi voor het begin al een 
groot succes.
Naast het tennis waren de oliebollen en 
appelflappen rijk aanwezig en werden 
dus ook veelvuldig naar binnen gewerkt. 
Pedro Verhoeckx en Willemien Bester 
hebben hun best weer gedaan, BE-
DANKT! 
Het klaverjassen en sjoelen deden het 
ook leuk, maar gezellig een praatje 
maken (over bijvoorbeeld de boeken ‘50 

Pedroliebollen-
toernooi 

Er was dit jaar meer animo voor het 
toernooi dan andere jaren en waarschi-
jnlijk komt dit doordat het niet op oude-
jaarsdag zelf maar op de zondag ervoor 
is gehouden. Het oliebollentoernooi is al 
jaren de afsluiter van een sportief jaar 
bij DLTC. En het toernooi was in 2012 
beregezellig, er was veel animo en er 
waren weer de overheerlijke ‘homemade’ 
oliebollen. Door de vele inschrijvingen is 
het voorstel is om het toernooi in 2013 
op zondag 29 december te houden, 
noteer dit alvast in je agenda. 

Met het toernooi deden 60 mensen mee, 
die waren verdeeld over drie poules 
waardoor iedereen op zijn niveau kon 
meedoen. Doordat er soms een of twee 
rondes moest worden gewacht was er 
tijd genoeg om gezellig te kletsen, er 

tinten‘) was eigenlijk ook al voldoende.
Het tennis dan… 
Er werd in 3 poules gestreden om de 
felbegeerde fles Prosecco, gesponsord 
door Elsa Brasser.
In elke poule was er voor de beste vrouw 
en de beste man een fles. 
In poule 3 werd de beste vrouw Meintje 
Hof en de beste man werd Dirk Hoek-
man.
In poule 2 werd de beste vrouw Carella 
Ligtvoet en de beste man werd Pedro 
Verhoeckx.
In poule 1 werd de beste vrouw Anja  
Lagendijk  en de beste man werd Martin 
Gildemeester.
De cup wordt gegeven aan diegene die 
de meeste games gemaakt heeft.
Annelies Bouma won vorig jaar de cup 
en deed ook dit jaar weer mee voor de 

oLieboLLentoernooi 2012
winst. Tot de laatste ronde was het niet 
duidelijk wie dit jaar de cup een jaar 
mag schoonhouden. Uiteindelijk met 1 
game verschil met de nummers 2 mocht 
ik de beker mee naar huis nemen.
Ik heb ontzettend genoten van dit 
toernooi, niet omdat ik gewonnen heb 
maar vooral door de gezelligheid en de 
nieuwe mensen die ik ontmoet heb. Een 
echte aanrader voor alle tennissers van 
elk niveau!
Dus tot volgend jaar (zet 29 december 
alvast maar in de agenda) of misschien 
wel eerder….

Martin Gildemeester 
                                                                                      
(Pedro is op zoek naar hulp voor vol-
gend jaar omdat Willemien ‘back to her 
roots’ gaat. Interesse?)       

werden ook volop spelletjes gedaan o.a. 
sjoelbakken en klaverjassen, de sfeer 
zat er goed in.
De hele dag kon je genieten van de 
overheerlijk oliebollen, appelflappen en 
appelbeignets. Deze zijn net als an-
dere jaren weer met liefde, vakkundig 
gebakken door Pedro Verhoeckx met 
de assistentie van Willemien Beemster. 
Hiervoor stonden beide al om zes uur in 
de keuken van DLTC om 500 oliebollen, 
100 appelbeignets en 120 appelflappen 
te bakken. Dit is is elk jaar een groot 
succes en alles was dan ook schoon 
op. Wat mij betreft mag het oliebollen-
toernooi het Pedrooliebollentoernooi 
worden genoemd. Want zonder het 
enthousiasme van Pedro, Willemien en 
de toernooiorganisatie lukt het ons niet 
om toernooien zoals deze tot een suc-
ces te brengen. 

Ilse Pfann
Voorzitter kantinebeheercommissie

Het oliebollentoernooi 
was weer supergezellig
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Aanwezig:  55 leden                                                                                                  
Quorum  :  5% van 651 seniorleden = 33 (Totaal aantal 
leden op dit moment: 792)

 1. Opening door de vicevoorzitter Albert Buist.

 2. Mededelingen.
Bericht van afmelding van Marrit de Leeuw, Willem v.d. Velde, 
Peter de Vries, Jeannette v.d. Wal, Tieniek Dorhout en Sietske 
v.d. Wal 
Meintje Hof heeft om privé-redenen haar schoonmaak-
werkzaamheden voor DLTC moeten beëindigen. Inge Müller 
vervangt haar.
Bert Jan Sturing van het Sportbedrijf gaat kennismakingslessen 
tennis voor kinderen in de basisschoolleeftijd organiseren in 
samenwerking met onze trainers. 

 3. Ingekomen stukken. Geen

 4. Notulen ALV 23 april 2012.
Blz. 1 punt 5: Riet vraagt of er al gewerkt wordt aan een betere 
communicatie tussen bestuur en commissies. Albert verwijst 
naar het beleidsplan.
Blz. 2 punt 9: Opgemerkt wordt dat er over de verenigingsman-
ager is afgesproken dat er niet alleen een financiële onder-
bouwing zou komen, maar ook een nadere uitwerking van de 
taakomschrijving. Desgevraagd blijkt dat de vergadering dit niet 
herkent.
Blz.4 punt 11: Gevraagd wordt of er al een pool van vrijwilligers 
voor de gaten in de bardienst is gevormd. Volgens Albert is dat 
niet het geval. Wel gaan de sleutelhouders gericht bellen om 
de gaten op te vullen. Vanuit de vergadering wordt erop aange-
drongen dit alsnog te doen. Albert zegt toe hier op het eind van 
de vergadering op terug te komen.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

 5. Vaststelling contributie 2013.
Jantsje Kingma wijst op een artikel in Centre Court waaruit blijkt 
dat DLTC één van de duurste tennisclubs is van het noorden. 
Gemiddeld bedraagt de contributie €90,-  en wij vragen nu 
€130,-. Wij moeten niet teveel uit de pas lopen.                                             
Het bestuur wijst erop dat in datzelfde artikel wordt geconsta-
teerd dat verenigingen die alles in eigendom hebben en zelf het 
beheer doen, duurder zijn dan verenigingen die gebruikmaken 
van overheidsvoorzieningen.
Verder is een kleine jaarlijkse verhoging te verkiezen boven een 
éénmalige forse verhoging.
Bij stemming blijkt dat een ruime meerderheid voor de 2% 
verhoging is. 

 6. Voorlopige begroting 2013.                                                                                                                            
Dit agendapunt en de punten 7 en 8 overlappen elkaar, omdat 
in de voorlopige begroting 2013 is  uitgegaan van de aannames 
van het beleidsplan en de aanstelling van een verenigingsman-
ager. Daarom wordt besloten om  eerst de presentatie van het 

beleidsplan te doen (punt 7) met daarbij inbegrepen de finan-
ciële onderbouwing van de verenigingsmanager (punt8).

 7. Presentatie beleidsplan.
Pieter licht het beleidsplan 2013 – 2017 toe aan de hand van 
een PowerPoint-presentatie.
Hij spreekt zowel namens de werkgroep als namens het be-
stuur en benadrukt dat e.e.a. in goed overleg tot stand is geko-
men. In verband met draagvlak zijn zo’n 
40 leden (juniorleden, seniorleden, trainers, bestuur) om hun 
mening gevraagd. 
Ondersteuning door de KNLTB is verkregen in de persoon van 
Titeke Postma. Zij wil ook wel helpen met de implementatie.

In het beleidsplan 
is de actuele 
situatie waarin de 
vereniging ver-
keert zo goed 
mogelijk be-
schreven en 
geanalyseerd. 
Op basis daarvan 
is een actieplan 
opgesteld om het 
tij ten goede te 
keren. De strek-
king van het verhaal is dat we op 
diverse terreinen actie moeten 
ondernemen om de vereniging sterker 
te maken. Om een paar punten te noemen:
 - DLTC wil een ontmoetingsplaats zijn voor leden. 
   Dat impliceert dat de bardiensten bezet moeten zijn.
 - Inzet van leden voor de club op basis van hun kwaliteiten  
   is belangrijk.
 - Gestreefd wordt naar een jaarlijkse groei van het ledental
    met 4%. Dat betekent veel aandacht voor ledenwinning   
     en –behoud.
 - De bruto winstmarge van de kantine moet omhoog van   
   53% naar 60%.
 - Meer duidelijkheid over de bezettingsgraad van de trai-
   ningen is nodig.
 - Er moet  een duidelijk personeelsbeleid gevoerd worden.
 - De door Jan Boonstra, Durk Koster en Pieter Talsma op
   gestelde financiële prognose 2013 – 2017 laat op basis   
     van de bepleite maatregelen voor 2013 nog een nega-
   tief resultaat zien, maar voor de jaren daarna wordt het
     steeds positiever.

De discussie spitst zich toe op de vraag of een verenigings-
manager  een centrale rol dient te spelen bij de uitvoering 
van de bepleite maatregelen, of dat de trainers daarvoor de 
aangewezen personen zijn, in het bijzonder wat betreft leden-

VersLag Van de aLV Van 26 noVember 2012

Pieter Talsma legt het 
beleidsplan uit.
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winning en ledenbehoud. Trainers zijn beter in staat om de 
scholen te bereiken en daar jeugdleden te winnen. In dit ver-
band wordt de vraag gesteld of de voordelen van een vereni-
gingsmanager opwegen tegen de financiële lasten.

De voorzitter geeft  aan dat DLTC met diverse problemen 
kampt naast het ledenverlies. Er dreigen financiële problemen, 
het bestuur is al een hele tijd onderbezet, het personeelsbeleid 
komt onvoldoende uit de verf etc. We moeten nu een slag 
maken, anders wordt het van kwaad tot erger. Blijft natuurlijk de 
vraag welke last we kunnen dragen. Een fulltime functie wordt 
het niet en de benoeming zal steeds voor een bepaalde periode 
zijn, zodat er tussentijds bijgesteld kan worden. En er worden 
prestaties met de functionaris afgesproken.
De penningmeester maakt duidelijk dat er een budget is van 
maximaal €30.000,- waarvan €15.000,- door de STD zal wor-
den gedragen en de rest door DLTC. Het bestuur van de STD 
heeft een aantal jaren geleden al de bereidheid uitgesproken 
een bijdrage te leveren aan de komst van een verenigingsman-
ager. De financiële prognose laat op basis van de geplande 
doelen zien dat diens salariskosten in 2013 nog niet terugver-
diend zullen zijn, maar later wel. Niets doen is in ieder geval 
geen optie, dan stevenen we af op een groot verlies.
De vraag wordt gesteld of er bij de prognose rekening is ge-
houden met de economische crisis. Pieter antwoordt dat er ook 
in deze tijd  echt heel veel valt te winnen, omdat we aan veel 
dingen niet toe komen, zoals ledenwinning.

Ook wordt gevraagd of de aanstelling van een verenigingsman-
ager ten koste gaat van de geplande baanrenovatie. Het ant-
woord is bevestigend. Beide zaken op dit moment doen geeft 
teveel risico. Onze financiële mensen hebben dit doorgerekend.                                                             
Het bestuur heeft vervolgens unaniem gekozen voor de vereni-
gingsmanager als eerste prioriteit. De 
baanrenovatie wordt naar achteren 
geschoven. Wel gaan we door met de 
planning en het verkrijgen van meer 
duidelijkheid over de kosten.

8. Vervolgens wordt er gestemd.                                                                                                                        
Eerst over de aanstelling van een 
verenigingsmanager.
Voor stemmen 46 leden, tegen 6 leden 
en er zijn 2 onthoudingen.
Dan over de voorlopige begroting 
2013 (punt 6)
Die wordt met algemene stemmen 
goedgekeurd.

Tenslotte over het beleidsplan 2013 
– 2017 (punt 7)
Dat wordt zonder tegenstemmen  met 
3 onthoudingen aangenomen.

De voorzitter bedankt de werkgroep, die veel tijd heeft gestoken 
in het opstellen van het beleidsplan, voor alle inspanningen. 
Hij spreekt de verwachting uit dat dit plan DLTC, overeenkom-
stig de titel, in beweging zal brengen.
Om maar gelijk te beginnen laat hij 2 lijstjes rondgaan, waarop 
leden kunnen intekenen voor de commissie ledenwerving/
ledenbehoud en de commissie interne en externe communica-
tie.

 9. Stand van zaken baanrenovatie.
Zie onder punt 7 laatste alinea.

 10. Voorzieningen vacatures bestuur.
Jan Boonstra wordt bedankt voor zijn inzet voor het beheer van 
de financiën en het bijhouden van de personeelsadministratie.
De vergadering gaat akkoord met de benoemingen van Durk 
Koster (penningmeester) en Ilse Pfann (kantinebeheer) als 
bestuurslid. Albert Buist wordt in de functie van voorzitter door 
de vergadering aanvaard.
Ab Alberts zal in de voorjaars-ALV worden voorgedragen als 
bestuurslid (clubwerk).
Blijft nog over de vacature bestuurslid recreatief.

 11. In het zonnetje.
Auke Hoekstra wordt bedankt voor 
zijn jarenlange inzet als competi-
tieleider en is naar aanleiding daar-
van in de bloemen gezet.

 12. Bardiensten.
De gaten in de bardiensten zorgen 
voor de nodige onrust. Dat moet 
beter omdat de nazit belangrijk is 
voor het plezier in tennissen bij 
DLTC.
Kantinecommissie, clubwerk en 
sleuteladressen overleggen hierover.
Inmiddels is afgesproken dat de bar-
diensten van de 

De gaande en komende penningmeester. 
Jan Boonstra (l) en Durk Koster.

Auke hoekstra verdient voor zijn 
enorme inzet een bloemetje.

Vervolg pag. 23
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winterweekendcompetitie en de voorjaarscompetitie door de 
spelers zelf worden gedaan. Verder worden er meer één- 
persoonsbardiensten gedraaid, met uitzondering van de late 
avonddienst.

De indruk bestaat dat er best wel leden zijn die meer bardien-
sten willen draaien dan hun quotum. Die moeten persoonlijk 
benaderd worden. Op deze wijze kan er ook een achtervang 
gecreëerd worden in de vorm van een pool van vrijwilligers.

De agenda van de activiteiten in een jaar dient ruim van te-
voren klaar te zijn om de bardiensten te kunnen plannen.
Bardiensten waarvan gebleken is dat ze niet nodig zijn, wor-
den nu geblokkeerd, zodat je niet voor niets komt.

Opgemerkt wordt nog dat nieuwe leden beter geïnformeerd 
moeten worden, zodat ze weten wat ze moeten doen.
Verder zou het eerder stoppen met de late bardienst 
(11.15uur) leiden tot minder verhuur van de banen van 

22.00uu. tot 23.00 uur. Het bestuur vraagt aan de mensen van 
de indoorbaanverhuur of dit zo is.
De 1e avondbardienst wordt op verzoek  vervroegd van 19.15 
uur. naar 19.00 uur.

 13. Rondvraag.
Brenda Smit vraagt waarom het studentenlidmaatschap van 
DLTC beperkt is tot uitwonende studenten. Zij is van mening dat 
ook thuiswonende studenten hier  gebruik van moeten kunnen 
maken, omdat hun financiële situatie niet wezenlijk verschilt van 
uitwonende studenten. Anders zouden wij jonge leden kunnen 
verliezen die elders goedkoper kunnen sporten.
Het bestuur zegt toe dit tijdens de komende vergadering te zul-
len bespreken.

 14. Sluiting van deze geanimeerde bijeenkomst met een 
goede opkomst waar een aantal belangrijke besluiten zijn 
genomen.

Hans Volbeda

Het DLTC-bestuur.
V.l.n.r.: Stefan Deinum, Ilse Pfann, Hans 
Volbeda, Albert Buist en Jan Koster.

De aanwezigen luisteren aandachtig naar de uitleg van het beleidsplan. 


