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Als dit voorwoord wordt geschreven zijn er nog een paar dagen te 
gaan voor de opening van het buitenseizoen, maar de wind giert om 
het huis en de temperatuur komt niet boven de 0 graden. De buiten-
banen zullen niet op tijd gereed zijn. Competitieleider Auke Hoekstra 
heeft dit in nog geen 20 jaar meegemaakt. Vervelend, vooral  voor 
iedereen die druk in de weer is geweest voor de open tennis dagen, 
het openingstoernooi en de competitie.

De gesprekken met de kandidaten voor de functie van verenigings-
manager zijn gaande.  Ik heb er alle vertrouwen in dat hij of zij in het 
volgende clubblad wordt voorgesteld. En daarna aan de slag met o.a. 
sponsoring en ledenwerving.  Er is inmiddels een nieuwe commissie 
van start gegaan voor Ledenwerving en ledenbehoud. Samen met 
de verenigingsmanager gaat de commissie weer ledengroei tot stand 
brengen.

Om in de kantine betaling via de ledenpas te stimuleren, is er een 
kortingsregeling ingevoerd per 1 januari voor leden die consumpties 
afrekenen met de pas. We zien inmiddels een sterke groei van het 
gebruik van de pas en daar zijn we blij mee. Ik, en blijkbaar velen met 
mij, vinden het wel handig om de portemonnee thuis te laten. In tijden 
van economische crisis is een korting ook altijd meegenomen. Gebrui-
ken dus die pas en laat het voordeel niet liggen!

De verspreiding via de kantine van de KNLTB pasjes 2013 is gestart. 
Alle pasjes van leden die aan het clubwerk hebben voldaan, staan 
klaar om afgehaald te worden.

Albert Buist

De kantine op z’n paasbest. 
De kantine ziet er dankzij inspanningen van de 
kantinencommissie feestelijk en zonnig uit. 
Een compliment waard.
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Zoals je in het vorige clubblad hebt kunnen lezen wordt de vereniging op hoogte gehouden over de 
stand van zaken rondom het aanstellen van een verenigingsmanager, middels een regelmatig stukje in 
het clubblad.

Momenteel zitten we midden in de procedure. Op zaterdag 2 maart jl. is de advertentie in de Leeuwarder 
Courant en in de Drachtster Courant geplaatst en in hieraan verbonden kranten. De advertentietekst 
heeft ook op de site van DLTC gestaan, is op Facebook gepost dat wij een verenigingsmanager zoeken 
en een tweet op Twitter geplaatst. 

Dat we hierdoor een groot bereik hadden, hebben wij aan het aantal reacties gemerkt. We hebben 
meer dan 30 sollicitatiebrieven en cv’s mogen ontvangen  die door de sollicitatiecommissie zorgvuldig 
zijn gelezen en beoordeeld op de harde functieeisen en competenties zoals die in het functieprofiel zijn 
gesteld.

De sollicitatiecommissie bestaat uit drie bestuursleden en een trainer. 
Met elkaar is er, in goede samenwerking, een briefselectie gedaan en daar zijn 6 kan-
didaten uit voortgekomen die zijn uitgenodigd voor een gesprek . 
Deze gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden. 
Van de 6 kandidaten hebben we er (unaniem) 3 uitgekozen en die gaan door voor een 
tweede gesprek. Dat gesprek vindt in week 13 plaats met het voltallige bestuur.

Tot zover de stand van zaken omtrent de sollicitatieprocedure verenigingsmanager. 
Het bestuur verwacht in het clubblad van mei 2013 de verenigingsmanager aan jullie 
voor te stellen.

Namens het algemeen bestuur van DLTC
Ilse Pfann

tOP!
De bedrijfskantine van Bart Schaaf-
sma is gesloten waardoor er 8 grote 
flacons met vaatwasmiddel over war-
en. Deze heeft DLTC
belangeloos voor de kantine gekre-
gen. Wij vinden het hartstikke top dat 
leden aan hun club denken en wij op 
deze manier worden gesponsord.
Bart bedankt, wij zijn hier blij mee.

Ilse Pfann
Voorzitter kantinebeheercommissie

PrOcedure Verenigingsmanager

Vervolg

Verenigingsmail
Regelmatig gaan er verenigingsmails de deur uit 
via het afhangbord van de KNLTB. Het is handig 
om leden op korte termijn iets te kunnen meedel-
en. Maar, dat gaat alleen goed als het mailadres 
klopt. Dat kunt u zelf controleren en aanpassen:
Ga naar www.afhangbord.nl. Klik na inloggen 
rechts van de foto op profiel. In het scherm kan 
vervolgens het mailadres worden gecontroleerd. 
Als het niet klopt geef dit dan door bij lidmaatsc-
hap@dltc.nl.

Doe het nu even!!
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Ilse Pfann is sinds kort voorzitter van de kantinebeheer-
commissie en zo bestuurslid van onze vereniging. En daarmee 
de enige vrouw in ons bestuur!  Ilse heeft weinig bestuurlijke 
ervaring en ze is daarom naar het bestuur gestapt om te beslis-
sen of ze de bestaande vacature zou kunnen en willen vervul-
len. Die vraag werd met “ja” beantwoord.

De kantine is het warm kloppende hart van de vereniging en de 
kantinebeheercommissie is daardoor bij bijna alle activiteiten en 
toernooien op ons tennispark, zoals het Pinkstertoernooi en de 
Open Dagen enz. , betrokken.

De kantinebeheercommissie kent veel verschillende aspecten 
en werkzaamheden, zoals de kantinebezetting,  de barcoör-
dinatie, het  afhangsysteem en last but not least de samen-
werking met Clubwerk. Ilse vindt goede communicatie heel 
belangrijk. Zo zouden bijvoorbeeld alle werkzaamheden goed 
op papier moeten worden gezet middels handboeken, zodat het 
eenvoudiger wordt om iets over te dragen.

Ze wil graag meewerken aan de gewenste en noodzakelijke 
bestuurlijke vernieuwingen, de structuur van de vereniging 
moderner maken. Gezamenlijk het beleid “handen en voeten” 
geven en een heldere structuur opzetten, zodat iedereen weet 
waar hij/zij aan toe is en wat er speelt.

Ilse is al 23 jaar lid van DLTC. Ondanks het feit dat ze al 3 jaar 
in Meppel woont is Ilse lid gebleven van onze vereniging in 
Drachten. Omdat ze al jaren veel plezier heeft met haar ten- 
nismaatjes van zowel de winter-  als de zomercompetitie en 
de gezamenlijke lessen. En wat ook meewerkt is, dat ze zeker 
voor wat DLTC betreft “verenigingssensitief” is. Ilse is 29 jaar 
getrouwd en ze heeft twee volwassen zonen. Acht jaar geleden 
heeft ze de HBO studie P & O afgerond aan de Hanzehoge-
school in Groningen. Nu werkt ze als personeelsfunctionaris bij 
een zorginstelling in Meppel. Daarom heeft Ilse in het bestuur 
ook de personele aangelegenheden in haar takenpakket.

 Samen met wat vrienden van DLTC heeft Ilse een kookgroepje 
waar ze veel plezier aan beleeft en dat komt niet alleen door de 

goede wijn die er bij elk gerecht gezocht en geschonken wordt. 
Koken is een van Ilse ’s  hobby’s en ze probeert graag wat cu-
linair nieuws uit voor een  dankbaar publiek. Ook gaat Ilse een 
keer per week naar Yoga, heerlijk even ontspannen en heeft ze 
met hun hond, een boxer, een behendigheidstraining gedaan, 
wat voor beiden puur genieten was.

Zoals Ilse zelf zegt:  “Ik heb lol in de dingen die ik doe. Ik ben 
vrij rustig, gelijkmatig en serieus. Ik beleef de dingen intens en 
doe zo ook de dingen die ik doe. Ik ben duidelijk en direct, doel-
gericht en perfectionistisch. En… sta open voor nieuwe ideeën.

Ilse heeft het met name op het ogenblik erg druk met haar 
functie als bestuurslid en is vele malen per week in Drachten. 
Ze moet er zelfs soms om denken dat ze het tennissen niet 
vergeet

Al met al een zeer betrokken bestuurslid.

Astrid Boomsma

Ilse Pfann

maak kennis met....!

Vacatures
Het bestuur is haast op volle sterkte met de komst van Ab Alberts. 
De vacature tennisrecreatief staat nog open. Wie durft? (523852)
De redactie meldt dat er vacatures aan zitten te komen. 
Wie heeft journalistieke ambities? (524695)

Het bestuur
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Tijdens de ALV van 25 maart jl. is gebleken dat er nog veel 
onvrede en onduidelijkheid heerst bij de leden over het punten-
systeem en het verplicht draaien van bardiensten. Hierover is, 
na het ontvangen van een petitie door het bestuur, begin febru-
ari een gesprek geweest met het bestuur en de ondertekenaars 
van de petitie. Het doel van het gesprek was om te luisteren 
naar onvrede en te komen tot een oplossing waarin de leden en 
het bestuur zich kunnen vinden. En waarbij de bezetting van de 
bardiensten gegarandeerd zijn. Helaas heeft het gesprek niet 
geleidt tot het gewenste resultaat.

De kantinebeheercommissie is verantwoordelijk voor de bezet-
ting van de bardiensten en zich terdege bewust van het belang 
van de inzet van enthousiaste ervaren leden. Dat is de reden 
waarom er is afgesproken om op korte termijn met een delega-
tie  van de ondertekenaars en een aantal leden van de commis-
sie in gesprek te gaan. Om wederom naar elkaars weerstanden 
te luisteren en te komen tot een duurzame oplossing waar de 
leden zich (wel) in kunnen vinden.  Een terugkoppeling hiervan 
komt in het  volgende clubblad.

Bij de vorige ALV is er door een van de leden voorgesteld om 
een pool in het leven te roepen van leden die naast hun ver-
plichte bardiensten een extra dienst willen draaien om de 

‘gaten’ te dichten. Tijdens de laatste ALV is dit voorstel weer 
aan de orde gekomen en wordt van harte omarmd door de 
kantinebeheercommissie. Want met zo’n pool hebben de bar-
coördinatoren de mogelijkheid om leden te benaderen en om 
de ‘gaten’ in de bardiensten te vullen, zodat we allemaal na een 
lekker potje tennis gezellig kunnen nazitten in de kantine.

Dus hierbij een oproep aan al de leden die extra 
diensten willen draaien. Geef je op voor de pool 
door een mailtje te sturen naar kantinebeheer@
dltc.nl en vermeld op welke dagen en tijden je 
voor de extra bardiensten beschikbaar bent. 

Graag tot ziens  in de kantine.

Ilse Pfann
Voorzitter kantinebeheercommissie 

bardiensten
Oproep aan al de leden die een 
extra diensten willen draaien!

Zet vast in uw agenda:
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 

DLTC 2013
De tennisweek voor alle  DLTC-leden: 

jeugd en senioren, wedstrijdspelers en recreanten!

 van 21 t/m 29 september
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Laddercompetitie is een leuke manier om tegen andere DLTC 
leden te tennissen en kennis met elkaar te maken. De wat ou-
dere leden kennen haar misschien nog wel, toen nog met een 
houten bord met labels in de kantine. Nu hetzelfde idee, maar 
dan in een moderne jasje online via www.tennisladder.eu
Je schrijft je in en dan kun je andere deelnemers uitnodigen 
of je wordt uitgenodigd. Dit is tegen deelnemers die 4 treden 
hoger of lager staan op de ladder. Op deze manier kom je dus 
tussen leden te staan met ongeveer dezelfde speelsterkte.
En mocht je even geen tijd hebben voor tennis, dan zet je jezelf 
op inactief en wordt je niet uitgedaagd.

 

 

 

Geef je op via ladder@dltc.nl
Als organisatie passen we, afhankelijk van de hoeveelheid 
aanmeldingen, zelf de categorieën aan. Bij grote animo worden 
categorieën bij gemaakt, bijvoorbeeld 55+, gemengddubbel 
o.i.d. Ook bij de jeugd kunnen meerdere leeftijdscategorieën 
ontstaan.

Lees voor de spelregels en extra informatie: 
www.tennisladder.eu

Hoe kun je je opgeven? Mail je gegevens (naam, bondsnum-
mer van je KNLTB-pasje, geboortedatum, telefoonnummer en 
mailadres) naar ladder@dltc.nl. Als je ingeschreven bent krijg 
je via de mail een bevestiging met je eigen inlogcode.

  

dltc OOk 
Online actief

Naast onze website www.dltc.nl, is DLTC ook actief via 
Twitter en Facebook.
Om sneller actueel nieuws over DLTC te krijgen kun je 
DLTC ook volgen via: @DLTCDrachten.
Op dit moment hebben we al 116 volgers. 
Bent jij de volgende?

Ook worden regelmatig aankondigingen en foto’s van ac-
tiviteiten op facebook gezet. Kijk maar eens en vindt DLTC 
ook leuk, misschien bent je wel de honderdste, want de 97 
zijn we al gepasseerd. 

Facebook

volgen

je
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DLTC Tennispark De Folgeren Drachten

www.vakgarageterpstra.nl

Op een dag besluit u toch 
om in een auto te rijden van:®

   Op een dag besluit je toch
om in een auto te rijden van:

VAKKUNDIG
VOORDELIG

VERTROUWD
VEILIG

www.vakgarageterpstra.nl

Jeugdranglijsttoernooi *(1 ster)
Tot en met   8 jaar, geboren in  2005 of later
Tot en met 10 jaar, geboren in  2003  - 2004  
Tot en met 12 jaar, geboren in  2001 - 2002  (JRT)* 
Tot en met 14 jaar, geboren in  1999 - 2000   (JRT)*
Tot en met 17 jaar, geboren in  1996 - 1998   
 
Spelsoort:  JE,  ME,  JD,  MD

Inschrijfgeld:   Enkel  11 euro p.p.
  Dubbel 6  euro p.p.

Wedstrijdleider:   De heer P. van der Sluis
Bondsgedelegeerde:    De heer J.W. Faber
Toernooiorganisatie:   DLTC
Goedgekeurd door de   KNLTB

Inschrijvingen vóór 7 juni 2013, 9.00 uur
Uitsluitend via www.toernooi.nl 

Subsponsors

17 t/m 23 juni 2013

Dr
ac

ht
st

er
 K

ei
to

er
no

oi

DLTC

Drachtster Keitoernooi
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clubwerk
Dit jaar staan we voor de uitdaging om het clubwerk met minder leden even goed te verrichten. We willen 
natuurlijk allemaal graag dat de kantine netjes en open is, dat we niet struikelen over stoeptegels en dat de 
commissies hun werk kunnen doen. 
De belangrijkste aandachtspunten even op een rijtje:

•	 de puntenverdeling en spelregels zijn te vinden op zowel de website van DLTC als onder het reglement 
van de bardienstplanner (www.dltc.nl en www.afhangbord.nl )

•	 afkopers graag weer melden bij de clubwerkcommissie (clubwerk@dltc.nl )
•	 dit jaar zijn er geen pasjesavonden. Pasjes komen in een bakje op de bar zodra je voldaan hebt aan 

de clubwerkverplichting (10 punten, dwz. ca 10 uren investeren in je club).
•	 nog nooit een bardienst gedraaid? Neem dan contact op met een 

bardienstcoördinator, die kan je helpen. Telefoonnummers staan in het clubblad.

Voor vragen of opmerkingen over clubwerk kun je terecht bij Ab Alberts, clubwerk@dltc.nl

Een fijne tenniszomer toegewenst!

Het gaat weer gebeuren, want in de week van 17 t/m 23 juni a.s. wordt bij DLTC weer het jaarlijkse 
Drachtster Keitoernooi Vakgarage Terpstra tennistoernooi voor de jeugd georganiseerd. 

Vind je het leuk om te spelen tegen en je te meten met andere spelers uit Friesland en de andere 
(noordelijke) provincies, dan is dit toernooi echt iets voor jou.

Voor kinderen t/m 12 en 14 jaar is het een jeugdranglijsttoernooi, wat betekent dat je punten kunt 
verdienen voor je ranking. Voor de leeftijdsgroep t/m 8, 10 en 17 jaar, is het een open toernooi.

Nieuw dit jaar is dat de trainers elke dag de mogelijkheid bieden om vanaf 16.00 uur in te spelen/ 
te trainen voor DLTC deelnemers. Daarnaast zullen zij veelvuldig analyses maken van de door jou 
gespeelde partijen en deze met jou bespreken.

Je kunt je nu inschrijven voor dit toernooi op www.toernooi.nl De inschrijving sluit op vrijdag 7 juni. 
Meld je aan, zodat we er weer een leuk en gezellig toernooi van kunnen maken.

Piers van der Sluis
Toernooicommissie

www.vakgarageterpstra.nl

Op een dag besluit u toch 
om in een auto te rijden van:®

   Op een dag besluit je toch
om in een auto te rijden van:

VAKKUNDIG
VOORDELIG

VERTROUWD
VEILIG

www.vakgarageterpstra.nl

17 t/m 23 juni 2013

Drachtster Keitoernooi
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teamleden Otd en flyerteam

Vanmiddag zijn Rediet, Sentayehu, Janneke, Watze, Fenna, Jan, Jort, 
Anouck, Joske, Marjon, Jeanine, Gitte en Pieter aan het flyeren geweest 
voor de Open Tennis Dagen van volgende week. Ondanks de kou hebben 
we meer dan 500 flyers uitgedeeld, hebben de kinderen lekker kunnen 
tennissen en dat met veel enthousiasme. Wat een team en nogmaals dank 
voor jullie hulp. Hieronder een impressie van vanmiddag.

Groeten,

Jeanine, Pieter en Gitte.
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DLTC organiseert dit jaar opnieuw tijdens het Pinksterweek-
end het jaarlijkse Intersport Evink Pinkstertoernooi. Dit jaar 
vindt het toernooi voor de 42e keer plaats.
Het toernooi heeft een aantrekkelijke prijzenpot van in totaal 
€ 3500 beschikbaar.
Evenals voorgaande jaren is Intersport Evink uit Drachten de 
hoofdsponsor.

Het tennispark aan de Folgeren zal tijdens het Pinksterweek-
end van 17 t/m 20 mei weer plaats bieden aan honderden 
tennissers. Hun speelsterkte varieert van 3 t/m 7. 
De deelnemers komen voor dit toernooi uit heel Nederland 
naar Drachten toe. De afgelopen jaren was er zelfs deel-
name vanuit Duitsland.

inschrijVing PinkstertOernOOi dltc gestart

PINKSTERTOERNOOI 2013
DLTC TENNISPARK DE FOLGEREN DRACHTEN

17 t/m 20 mei 2013

Inschrijving t/m 5 mei 2013, 18.00 uur. 
Via internet: www.toernooi.nl

Het toernooi is goedgekeurd door de KNLTB.

Men mag maximaal voor twee rubrieken inschrijven, 
waarvan maximaal 1 enkelrubriek. 
Het inschrijfgeld bedraagt 11,- euro per persoon per rubriek.

Het toernooi wordt gespeeld volgens de reglementen van de KNLTB.
Er wordt gespeeld om geldprijzen.

Aanvangstijd vrijdag vanaf 15.00 uur.
Aanvangstijd zaterdag, zondag en maandag vanaf 9.00 uur.
Nieuwe partijen of partij-hervattingen niet na 22.30 uur.

Bondsgedelegeerde:   De heer H.G. Kramer
Wedstrijdleider: De heer J. Wieringa
         
Toernooiorganisatie:    Commissie Pinkstertoernooi DLTC

Open 3, 4, 5, 6, 7 toernooi 
*Spelsoorten HE - DE - HD  -DD en GD
*max. 32 deelnemers/paren per rubriek
*min. 5 deelnemers/paren (in schema) 
of 3 (in poule) per rubriek. 

Kampeermogelijkheden op het park  

Inschrijfgeld € 11,00 per onderdeel.
Bij inschrijving betalen via ideal. 

PINKSTERTOERNOOI 2013

Prijzenpot maar liefst € 3.500Prijzenpot maar liefst € 3.500

Ook dit jaar kunnen deelnemers op ons tennispark ver-
blijven. Ze kunnen een tentje opzetten of caravan stallen. 
DLTC wil voor zijn sporters een goede gastheer zijn. 
Daarom biedt de vereniging de sporters diverse arrange-
menten aan, zoals ontbijten op het park.

Inschrijven voor het DLTC-Evink Open Pink-
stertoernooi kan via www.toernooi.nl 
Opgeven kan tot 5 mei 2013 18.00 uur.

John Wieringa en Riet Swildens 
(toernooicommissie Intersport Evink Pinkstertoernooi)
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Kampeermogelijkheden op het park  

Inschrijfgeld € 11,00 per onderdeel.
Bij inschrijving betalen via ideal. 

PINKSTERTOERNOOI 2013

Prijzenpot maar liefst € 3.500Prijzenpot maar liefst € 3.500

Het aanleggen van een afwateringsysteem en het fatsoe-
neren van de tegelpaden uitgevoerd door Van der Wiel.

OPknaPbeurt
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Ledenpas 2013
Om de KNLTB ledenpas in het bezit te krijgen, moet niet 
alleen de betaling geregeld zijn maar ook het clubwerk. Als 
men nog geen pas heeft, staat de te volgen procedure  op het 
mededelingen bord naast de passenbak in de kantine. 
De ledenpas 2012 is niet meer te gebruiken op het afhang-
bord om banen te reserveren.

Reserveren banen
Voor het reserveren van banen kan alleen gebruik worden 
gemaakt van de KNLTB pas 2013 of de verstrekte noodpas-
sen. Er moet altijd, ook als het niet druk is, gereserveerd 
worden. Dit voorkomt dat je aangesproken wordt op clandes-
tien tennissen, wat heel confronterend kan zijn. Als er met 4 
personen gespeeld wordt, dan dienen er ook 4 personen in 
het afhangbord te staan.

Nieuwe leden
Nieuwe leden krijgen bij de inschrijving direct een noodpas. 
Deze pas wordt in het bakje op de bar geplaatst. LET OP, ook 
nieuwe leden moeten aan clubwerk verplichting voldoen. Als de 
KNLTB pas binnen is, wordt deze daar ook in geplaatst en kan 
de noodpas in het aparte bakje worden gedeponeerd. Om vanaf 
je eigen computer te kunnen zien hoe druk het op de banen bij 
DLTC is (www.jiba-afhangbord.nl), heb je een inlogcode nodig. 
Deze code kan worden aangevraagd via lidmaatschap@dltc.nl.
Met behulp van deze inlogcode kunnen ook in de bardienstplan-
ner bardiensten gereserveerd worden waardoor ook clubwerk 
geregeld wordt

Bedankt senioren
J. Dalstra Oudeweg 199  
J.F. de Jong De Meer 38  
H. Swart-vd Molen Paradijske 4 -3 
J.K. de Vries Oud Ambacht 114  

Bedankt junioren
Nina Numan De Graft 12
Sahib Mashalla Ali Stelpswyk 101
Anthousa Theodoriclis Lijsterstraat 2-2

Nieuwe seniorleden
B. Bak De Nijverheid 150  
T.G. Dijkstra Gorredijk
B. Donker Winterkoninkjestraat 20  
E. Huizinga Waterlelie 87  
J. Klaver Saffier 32  
B. Meeuwisse-de Vries Moezel 35  
J.A. Posthumus Zilverschoon 78  
G. Reifenrath Oudega
H.E. Schaap Akkrum
W. Tack-Leenders De Emma 8  

H. Vazquez Houtlaan 27  
B.J. Westerhuis Winterkoninkjestraat 20  
F.A. van Zanten Tjaarda 360  

Nieuwe juniorleden
Tijn Bokma Ter Izard
Lennard de Groot Beetsterzwaag
Anouck van der Heide Beetsterzwaag
Laura Hogendijk Dollard 258  
Sybe Lolkema Lisdodde 32  
Sam Pais Kwelderland 12  
Nick Rozema De Twee Gebr.130  
Jouke Jan Schaap Akkrum
Dennis Smit De Stok 8  
Stijn-Olof Veenstra S.H. de Rooshof 47  

Piet Kingma

lidmaatschaP

Bardienstcoördinatoren / sleuteladressen 
Week 14 1 t/m 7 april
Hylke Simonides De Emma 11 
Week 15 8 t/m 14 april
Jan de Munnik De Folgeren 3 
Week 16 15 t/m 21 april
Pedro Verhoeckx De Nijverheid 9 
Week 17 22 t/m 28 april
Rob Smit Wimerts 163 
Week 18 29 april t/m 5 mei
Hylke Simonides De Emma 11 
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Het digitale kassasysteem van Le Credit Sportif is begin september 
2011 geplaatst. Het is niet alleen een aanwinst voor onze  vereniging, 
maar ook bij meer dan 250 andere sportverenigingen.

Het Digitale tijdperk
In het digitale tijdperk waarin we nu leven zal het contante afrekenen met geld steeds verder worden teruggedrongen. 
Door gebruik te maken van de standaard KNLTB pas als betaalmiddel slaan we twee vliegen in één klap.
Eén pas voor het afhangen en betalen aan de bar met als bijkomend voordeel:
- onbeperkte geldigheid van het saldo
- automatisch restsaldo overzetting naar de nieuwe pas in maart van het volgende jaar.
- eenvoudige check van het saldo via de aan u toe gezonden inloggegevens van Le Credit Sportif. www.lecreditsportif.nl 
- uitermate gebruiksvriendelijk; Gemakkelijk voor ouders – u hoeft de 
 kinderen geen contant geld mee te geven.

    Opwaarderen tennispas:
    Het saldo kan op twee manieren worden opgewaardeerd:

    Op de club.
    Pinnen met de bankpas via de pinautomaat.

    Thuis via iDeal.
    Wil je weten hoe gemakkelijk het opwaarderen met iDeal gaat?  
    Ga  dan naar: http://www.lecreditsportif.nl/documents/50447/57bcf5e3-2466-45b5-
    ad8e- 4d85c0eb4891 :
    

   

 Geen inlogcodegegevens  ontvangen? 
Stuur dan een mailtje naar kassa@dltc.nl 

Wat zijn de voordelen:
Voor leden. Betalen met tennispas.
Voor bestuur, commissies etc. Niet voorschieten en later declareren. Speciale pasjes.

Efficiëntie:    
Toename betaalgemak. Bar-, voorraad- en financieel systeem.
Veiligheid: Afname contant geld.  
  Minder risico barmedewerker(s) 
  Leeftijdscontrole –denk aan alcohol preventie jeugd.

de kassa

Pinnen mag.  
Je mist dan wel de korting!
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bij het uitreiken Van de nieuwe Pas wOrdt het     
 resterende bedrag autOmatisch 

OVergezet OP de nieuwe Pas

Het kassasysteem
Hart van het systeem is de kassaterminal, uitgevoerd met een 15 inch waterbesten-
dig touch screen. Door de simpele indeling kan iedere vrijwilliger er moeiteloos mee 
werken. Overbodige functies zijn weggelaten zodat de kassa overzichtelijk, ge-
bruiksvriendelijk én betaalbaar is. Hij wordt geleverd met kassalade, bonnenprinter, 
kaartlezer en software en is gekoppeld aan een webbased server.
Meer inzicht, meer controle.
In een beveiligde beheeromgeving heeft u real time inzicht in de gegenereerde 
omzetten. U ziet wat er in een bepaalde periode over de toonbank is gegaan, en wat 
daar aan inkomsten tegenover zouden moeten staan. Maar ook wat de barmedewer-
kers zelf hebben geconsumeerd en hoeveel is aangeslagen t.b.v. representatie. De 
kassa registreert alle transacties waardoor verschillen tussen in- en verkoop makkelijk 
te controleren zijn. Dat levert uw vereniging per saldo meer op. 

Efficiënte administratie
Naast verhoogde controle zorgt het systeem ook voor een sterk verbeterde admini-
stratie. De geautoriseerde gebruiker kan uitgebreide rapportages opvragen, uit te 
splitsen per productgroep, periode of persoon. Prettig voor de penningmeester, ideaal 
voor barhoofd of horecamanager. 
 

Doe ook mee aan 
het terugdringen 
van contant geld 
op de club.

LAAD JE TENNISPAS OP EN BETAAL DIGITAAL EN ONTVANG KORTING

Slimme extra functionaliteiten
Als de kassa gekoppeld wordt aan het gesloten systeem voor 
betaalpassen kunnen bestuurs- of commissieleden worden 
voorzien van pasjes, bijvoorbeeld voor representatie. Of 
kunnen (top)teams worden voorzien van een pas met een 
gemaximeerd tegoed. Meer controle en meer betaalgemak. 
Uiteraard kan deze betaalvorm op ieder gewenst moment 
worden ingevoerd voor álle leden.

De voordelen
- Minder cash, meer veiligheid
- Verhoogde controle, minder fraude
- Real time inzicht in gegenereerde omzet
- Verbetering omzet en brutomarge
- Optimalisatie administratie
- Genereren van vooruitbetaalde omzetten
- Makkelijker en sneller betalen
- Voorraadbeheer

Op de site van Le credit vind je veel informa-
tie over het kassasysteem o.a. het volgende:
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BoezzieBoezzie

Kleurplaat
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Lucasbolwerk 1
3512 EG Utrecht

T 030 276 77 70
info@lecreditsportif.nl

Le Credit Sportif BV
KvK 30230556

Rabobank 134587480
BTW NL818512751B01

Briefpapier_LCS.indd   1 03-02-2010   17:48:38

Handleiding iDEAL opwaarderen

In deze handleiding zal in een aantal korte stappen uitgelegd worden hoe u uw clubrekening snel en eenvoudig op 
kan waarderen via de internet betaalstandaard iDEAL.

•	 Open uw webbrowser en voer in de 
adresbalk het volgende adres in:  
http://www.lecredit.nl

•	 Vul hier uw inlognaam en wachtwoord in 
en klik vervolgens op “Inloggen”.

•	 Bent u uw wachtwoord vergeten? Klik 
dan op de “Wachtwoord vergeten” 
knop. Vul vervolgens uw e-mailadres 
in. Als uw e-mailadres bekend is 
in de beheeromgeving worden uw 
inloggegevens	 automatisch	 naar	 u	 toe	
gestuurd.

•	 Uw rekening(en) word(en) getoond met 
daarachter de gebruiker(s) die aan de 
rekening(en) gekoppeld is (zijn) , het 
saldo	en	het	limiet	van	de	desbetreffende	
rekening. 

•	 Klik op “Opwaarderen via iDeal” om uw 
rekening(en) op te waarderen.

OPwaarderen tennisPas
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Van 1 tot en met 3 maart bruiste de 
tennishal op het tennispark volop. Dit 
kwam door het Bosma & Boonstra 
Veteranentoernooi dat op die dagen 
plaatsvond. 

Er werd fanatiek gespeeld. Dit leverde 
spannende wedstrijden op, waarvan een 
flink aantal beslist moest worden door 
een super tie-break (als 3e set). 

We hadden dit jaar 156 inschrijvingen. 
Dat was meer dan voorgaande jaren, 
vanaf vrijdagmiddag tot en met zondag-
middag, alle banen bezet, 112 wedstrij-
den in drie dagen.  
Het was echt een feestje, om dat mede 
te mogen organiseren.
Alles verliep zeer relaxed. 

De winnaars van categorie 6 hebben een 
wisselbeker ontvangen. Daarin wordt 
hun naam nog gegraveerd. 
We noemen een paar winnaars:

HD 6 Jan Boonstra en Marc van Zijl 
GD 6 Dea Dijkstra en Rinze Walsma
DD 6 Paula Smits en Henny Frieser.

De overige uitslagen kun je nalezen op 
www.toernooi.nl

zeer geslaagd bOsma & bOOnstra 
VeteranentOernOOi

De toernooicommissie kan terugzien op 
een geweldig weekend.
Het toernooi werd ook goed gewaard-
eerd door de deelnemers. We hebben 
veel positieve reacties gekregen. En 
daar doe je het natuurlijk voor!

Graag willen we iedereen hartelijk be-
danken voor hun inzet tijdens het 
45+ Veteranentoernooi.
In het bijzonder de vrijwilligers van de 
bardienst, Willemien Bester en Froukje 
v.d. Bie voor de catering, het was echt 
super, de wedstrijdcommissie John, Auke 
en Riet, Rob Schreuder (planning) en 
Snoepfabriek CCI te Drachten, Richard 
v.d. Bie voor de heerlijke paaseitjes.

De toernooicommissie.
John Wieringa en Riet Swildens
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Ondanks de verwoede poging van Lyanna Mulder, die tijdens 
de laatste avond al haar wedstrijden wist te winnen (ze werd 
er verdienstelijk tweede mee en daarmee de beste dame in 
het eindklassement)  kon de eindoverwinning niet meer teniet 
gedaan worden aan René Meeuwisse. En zoals het een waar 
kampioen betaamt won René op 17 maart ook al zijn wedstrij-
den en kwam daarmee op een totaal van 27 overwinningen. 

Zijn eerste grote prijs als kersvers lid van DLTC. 
Onder groot applaus nam René de trofee in ontvangst 
van Dirk Hoekman. Met grote vreugde deelde onze 
hoofdsponsor mee volgend seizoen weer voor de prijzen 
te willen zorgen, onder voorwaarde dat iedereen 
zijn / haar best zal doen om te zorgen dat er meer 
bekendheid gegeven wordt aan deze tennisavonden.
 
De dagoverwinningen van zondag 17 februari gingen verras-
send genoeg naar 2 nieuwe talenten: Martijn v.d. Meulen (Maak 
Kennis Met Tennis) en Japke Elderhuis. Op de laatste zondag 
schreef Jannie Veenstra zich nog net op de valreep in voor haar 
enige keer en wist ook prompt de dagprijs binnen te halen. Met 
grote spijt dat ze niet meer avonden had meegedaan, beloofde 
ze om volgend seizoen er zeker vaker bij te zullen zijn samen 
met haar partner Ben Koot, zodat we volgend jaar misschien 
de eerste dame mogen huldigen aan het eind van de “zondaga-
vondcompetitie”. 
 
Hierbij de top van het algemeen klassement. In totaal hebben 
53 personen één of meerdere keren meegedaan (vorig jaar 67) 
aan de zondagtennisavonden. Slechts 7 spelers waren daar 

    wedstr. games        
  
1  René Meeuwisse 27 189        
2 Lyanna Mulder  22 165        
3 Pedro Verhoeckx 21 165        
4 Bart Schaafsma 20 161 
5 Remco de Jong  20 153        
6 Gudo Amperse 16 123        
7 Shanti Wever  15 128        
8 Ab Alberts  15 128        
9 Meintje  Hof  14 121       
10 Anneke Mud  13 129        
11 Ria  Hoekman 13 119        
12 Aldert de Jong  13 103        
13 Hylke Simonides 12 125        
14 Vladan Stojliljkovic 12 124        
15 Dirk Hoekman 11 129 

René Meeuwisse ontvangt de Hoekman-Cup van 

zondagavondsponsor Dirk Hoekman.

elke zondag bij aanwezig (vorig jaar nog 14). Waarneembaar is 
dus helaas de terugloop in de deelname en belangstelling voor 
deze gezellige sportieve zondagavondactiviteit. 
Einduitslag zondagavondtennis 2012-2013   
       
Hierbij nog een dankwoord aan onze hoofdsponsor; Dirk 
Hoekman van Hoekman Transport voor de vele mooie prijzen 
en Bios Drachten voor de vele bioscoopbonnen. Tot slot: als 
er belangstelling is voor het gehele eindklassement kan dit, 
na verzoek aan de commissie, digitaal worden toegestuurd 
(p.h.verhoeckx@chello.nl). Alle deelnemers hierbij hartelijk be-
dankt en met veel genoegen zien wij jullie aanmeldingen voor 
het nieuwe seizoen in oktober 2013 tegemoet.
Hierbij de data voor de eerste 4 zondagen om alvast te noteren 
in jullie agenda’s:
27 oktober, 10 november, 24 november en 8 december. 
Aanmelden via zondagavondtennis@dltc.nl

Namens de zondagavondtennisrecreatiecommissie,
Pedro Verhoeckx  

René Meeuwisse  wint de  Hoekman-Cup


