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Van het bestuur

Het is geen buitenseizoen, maar op de buitenbanen wordt nog steeds getennist. De 
temperaturen geven daartoe alle aanleiding. Als het zo blijft, wordt het een vreemde 
winter. 

Binnen de club wordt enthousiast gewerkt.  Een greep. De nieuwe website is online 
gegaan en daarmee is ook een discussie op gang gekomen over een ander logo dat 
beter past binnen de nieuwe vormgeving. De redactie van het clubblad heeft ingrijpende 
plannen voor het clubblad. Dit jaar 7 uitgaven waarvan 2 in kleur en in 2015 een volledig 
gedigitaliseerd clubblad. 

De commissie Clubwerk werkt de evaluatie uit in concrete voorstellen voor de komende 
jaren. Er loopt een offertetraject voor de aanleg van een playground voor onze jeugd. 
Kortom, er gebeurt veel. We zijn in beweging.

Op het personele vlak verwelkomen we Pietsje van der Meulen. Inmiddels alweer twee 
maanden in de kantine bezig. Binnenkort starten we met de sollicitatiegesprekken 
voor vervulling van de vacature groundsman. Jetze Westra draagt ICT over aan Albert 
Riemersma. 
Jetze, bedankt voor al het werk dat je hebt gedaan!

Met ondersteuning van de KNLTB wil het bestuur ook de organisatie van onze club onder 
de loep nemen. Hoe optimaliseren we de interne communicatie en hoe kunnen we als –
klein- bestuur toch onze doelen realiseren? 

2014 wordt een goed jaar!

Albert Buist

Februari 2014

Drachtster Lawn Tennis Club
   01/2014

Kom langs op 29 maart en neem je buur-
vrouw, neefje of favoriete caissière mee!

Opentennisdag

Veel plezier voor jong en oud

Lees meer op pagina 7
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Een maand geleden, in de kerstvakantie, stonden we te 
springen op de “tsunami” in Leeuwarden voor “serious 
request”. 
En over twee maanden al, start voor velen de leukste ten-
nisperiode van het jaar, de voorjaarscompetitie. 

Er zijn een aantal zaken opgestart die vorm krijgen, zoals 
bijvoorbeeld de nieuwe website, Tennisschool Drachten, een 
nieuwe commissie(TC) en tennissen op zaterdagochtend als 
extra moment voor degene die trainen bij onze trainers en het 
tennisniveau willen verhogen.
Verder vinden voorbereidingen plaats voor een eerste scholen-
tennistoernooi op 2 april op ons park, natuurlijk als ledenwer-
vende activiteit.  

De komende twee maanden wacht ons een grotere uitdaging, 
de realisatie van een tennisplayground voor onze jeugdleden.
Achter baan 5 en 6, wordt een klein jeugdparkje “gebouwd”, 
waarmee we met name een injectie willen geven aan de groei 
en activiteiten voor met name jeugd tot en met 12 jaar.
Tennis Foundation Friesland en een aantal sponsoren hebben 
al aangegeven dit initiatief financieel of met diensten en pro-
ducten te ondersteunen.
Het parkje krijgt vijf “vaste” (rode) minibanen en een iets groter 
(oranje) veld, met kunstgras als ondergrond (oranje en groen)

Daarnaast wordt de oefenmuur gerenoveerd en beschilderd 
met mikpunten en visuals, door Schilderwerken Drachten 
(sponsoring). 
Een luxe overkapping gaat dienen als “tennishome” voor onze 
spelertjes, gedurende trainingen en toernooien.

Boven dit stukje staat een “serious request”, een “serieuze 
zaak” of misschien beter een serieus verzoek. “Serious 
request” heeft veel opgeleverd door collectieve initiatieven.
Daarom heb ik “a serious request” aan de leden van DLTC, 
maar ook aan degene die gebruik maken van onze ten-
nisaccommodatie.
Als u dit stukje leest en u bent enthousiast geworden van 
dit initiatief en u bent in de gelegenheid om dit “jeugdpar-
kje” op welke wijze dan ook te ondersteunen, dan zou dat 
fantastisch zijn.

Een aantal sponsoren erbij zou super zijn, maar ook privé-
initiatieven worden enorm gewaardeerd. Sponsoring kan op 
vele manieren, natuurlijk met geld, maar ook met producten en 
diensten.
We zouden graag nog een betonnen tafeltennistafel aan-
schaffen, misschien heeft iemand die ongebruikt achter huis, op 
het schoolplein, of “eenzaam en verlaten” bij een bedrijf staan. 
Hetzelfde geldt voor een veilig goedgekeurd speeltoestel.
Voor een stuk van 20 bij 15 hebben we vlonderhout en balken 
nodig.
En de overkapping die we van Tuindorado krijgen (super be-
dankt..), in ruil voor sponsoring op ons park, heeft nog een 
inrichting nodig. Misschien staan er ergens in Drachten nog een 
paar leuke (lounge)bankjes en een tafel. Een picknicktafel ? 
Ik kan me ook voorstellen, dat u fysiek een steentje wil bijdra-
gen, alle hulp is van harte welkom.

Bent u enthousiast geworden en wilt u dit initiatief op 
welke wijze dan ook ondersteunen, neem dan snel contact 
met me op en dan vieren we eind maart ! samen de opening 
van het nieuwe jeugdparkje van DLTC.

Freek Bokma
verenigingsmanager@dltc.nl
06-22465783

een “seriOus request”

Van de verenigingsmanager

Sponsoring kan op vele manieren, natuurlijk met geld, 
maar ook met producten en diensten.

Tennishome voor de jeugd, 
straks ook bij DLTC
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Van de Kassa
De kassa is ca. twee jaar in gebruik en volgens gebruikers erg gebruiks- 
vriendelijk. Het systeem geeft o.a. informatie over de verkoop en de 
opbrengst van de producten in de kantine. 
Het jaar 2013 laat behoorlijke  voorraadverschillen op artikel niveau 
zien. Een redelijk groot deel daarvan is vermoedelijk ontstaan, omdat de 
barvrijwilliger niet zijn/haar eigen verbruik op de kassa aanslaat. 

      Hierbij ons verzoek om dit wél te doen.
Zodat de werkgroep Kassa een beter overzicht krijgt en daar de voor-
raadinkoop op af kan stemmen.
Bij voorbaat dank voor jullie medewerking. 

Heb je je vergist, geen probleem
Een vergissing is zo gemaakt. 
- Druk op print laatste bon en noteer hierop de fout. 
- Doe het briefje bij het af te storten geld.
- Verkeerd product, slechte koffie of cappuccino, omgestoten etc. etc. 
- Boek het af via de knoppen;   → wegboeken 
en daarna → Breuk, bederf, weggegooide artikelen etc.

Gebruikelijk is maximaal twee consumpties 
per persoon per bardienst, geen etenswaren.

Werkgroep kassa.

 Let Op1
Om grote voorraadverschillen te voorkomen.

Barvrijwilligers, sla altijd de consumpties 
die je gebruikt aan op de kassa!

Je doet dit anoniem via de knoppen;   
→betalen , → wegboeken en daarna → Verbruik barvrijwilligers .

Aan de bovenrand van het kassaterminal is nu nog de volgende tekst geplakt. 

 “Voorraadverschillen. 
Beste bardienstvrijwilligers, graag jullie aandacht voor het volgende: Het jaar 2013 laat behoorlijke  voorraadverschillen op 
artikel niveau zien. Een redelijk groot deel daarvan is vermoedelijk ontstaan, omdat de barvrijwilliger niet zijn eigen verbruik 
op de kassa aanslaat. Hierbij ons verzoek om dit toch te doen. 
Het is een kleine moeite en het levert ons veel inzichten op in het verbruik. 
Je doet dit anoniem via de knoppen;   →betalen , → wegboeken en daarna → Verbruik barvrijwilligers .
Bij voorbaat dank voor jullie medewerking. 
De Penningmeester en de werkgroep kassa beheer.”
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De contributie voor 2014 ziet er als volgt uit:
Senioren     € 130,00
Jeugd (op 31-12- 2014 nog geen 18 jaar)  €   65,00
Jonge jeugd (op 31-12-2014 nog geen 10 jaar) €   30,00
Studenten (elk jaar opnieuw aanvragen!!)  €   80,00
Niet spelend lidmaatschap   €   32,00
Inschrijfgeld nieuwe leden    €   20,00

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 23e van de 
maand. Zorgt u dan voor voldoende saldo?
Op uw dagafschrift zult u de volgende gegevens aantreffen:
Als omschrijving:  Contributie DLTC 2014
Als kenmerk: een combinatie van uw voornaam met uw DLTC-
nummer.
Als incassant ID: NL 45ZZZ400004260000

COntributie 2014

Frieslandbank - Rabobank
Bijna al degenen die bankieren bij de Frieslandbank hebben 
gereageerd op mijn verzoek hun nieuwe rekeningnummer aan 
mij door te geven.
Daarvoor mijn hartelijke dank! Ik heb inmiddels alle nieuwe 
nummers ingebracht en kan dus meteen vanaf het juiste 
nummer incasseren. Dat scheelt heel wat administratieve 
rompslomp!

Wie alsnog machtiging wil verlenen tot automatische incasso 
vindt het daarvoor benodigde formulier in de formulierenkast in 
de hal van de kantine.

Spelerspassen.
In maart gaan de spelerspassen naar de commissie clubwerk, 
mits: de contributie betaald is of (bij automatische incasso) de 
afschrijving in februari normaal plaats heeft gevonden.

Hilbrand Geertsma.

De laddercompetitie is nu een jaar los en zijn er op dit moment 
al 36 heren, 12 dames en 7 dubbels die zich ingeschreven heb-
ben.
Het afgelopen jaar zijn er 53 wedstrijden gespeeld, waarvan de 
laatste nog in oktober zijn gespeeld. Ook zijn er door de ladder 
afspraken gemaakt buiten de ladder om. Dit is naast het 
wedtrijdelement ook een mooie reden om mee te doen aan de 
laddercompetitie: leer uw mede DLTC-leden kennen.
Bij de dames druppelen de deelnemers wat langzamer binnen, 
maar begint het al steeds serieuzere vormen aan te nemen. 
De jeugd laat het afweten en is het bij 1 opgave gebleven. Wie 
weet zal de ladder voor de jeugd later nog een succes worden.

Mededeling voor de huidige en nieuwe deelnemers: 
De ladder wordt voor het nieuwe buitenseizoen 2014 weer 
opnieuw ingedeeld. Dus nieuwe kansen!

Voor degene die een laddercompetitie niet kennen:
Ladderen is een leuke manier om tegen andere DLTC leden te 
tennissen en kennis met elkaar te maken. 

Na een jaar is het een Like

 

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. 
Dus ook heel geschikt voor nieuwe en beginnende tennisleden.
En mocht je even geen tijd hebben voor tennis, dan zet je jezelf 
op inactief en word je niet uitgedaagd.

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.
En mocht je nog vragen hebben dan kun je deze mailen naar 
ladder@dltc.nl.

Leuk als jij ook meedoet,
Wieger Prins
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BoezzieBoezzie

aalscholver  fuut       kievit      merel    winterkoning
buizerd       gors       koolmees   mus      uil 
duif          goudvink kraai       raaf     wielewaal
eend          grutto     leeuwerik   reiger   wulp  
ekster        hop        meeuw       taling   zwaan  
 

Alle onderstaande woorden zitten 
horizontaal , verticaal  of 
diagonaal  verstopt in de puzzel.
Streep ze door en maak van de overge-
bleven letters het puzzelwoord.

Cijfers en Letters **
  
1    2    3    4
h    v    h    v
1    2    3    4
h    v    .
  
 
De Vraag: Wat moet er op de 
plaats van het puntje staan? 
 

Antwoord
De letters en cijvers staan voor 
het liedje: Hoedje van. Hoedje 
van. Op de stip komt dus de 
letter p van papier
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DLTC doet ook dit jaar mee met de Open Tennisdagen van de KNLTB. 
Dat heeft ons vorig jaar ruim dertig nieuwe leden opgeleverd. 

Dit jaar valt de Open Tennisdag bij DLTC op 

Een enthousiaste groep leden, aangevuld met verenigingsmanager Freek Bok-
ma, is inmiddels druk bezig om hier een leuk programma voor op te zetten. Het 
progamma is nog niet compleet, maar duidelijk is al wel dat voortgeborduurd 
wordt op de opzet van vorig jaar.  Dat betekent gratis poffertjes, prijsvraag, 
aantrekkelijk aanbod voor Maak Kennis met Tennis én lidmaatschap, zelf een 
voorzichtig balletje slaan, demonstraties van onze toppers en nog veel meer.
Bijzonder dit jaar is dat tijdens de Open Tennisdag ook de nieuwe playground 
zal worden geopend. 
Houd de website en facebook in de gaten voor het nieuws rondom de 
Open Tennisdag!

Open  tennisdag bij dLtC

zaterdag 29 maart, van 10.00 tot 16.30 uur.

Let Op!
Banen niet beschikbaar

Het tennisseizoen is dan nog niet eens begon-
nen, maar voor alle duidelijkheid: tijdens de 
Open Tennisdag op zaterdag 29 maart  zijn de 
buitenbanen niet beschikbaar voor recreanten. 
Alle activiteiten die in de hal gepland staan, zoals 
de Winterweekendcompetitie, gaan gewoon door.

Kom langs op 29 maart en 
neem je buurvrouw, neefje of 

favoriete caissière mee!
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Het duurt nog even voor het Pinkstertoernooi echt 
van start gaat (6 juni), maar vanaf begin maart kun 
je je al inschrijven voor het toernooi van DLTC.

Ook dit jaar is de prijzenpot weer leuk gevuld.
Inschrijven kan via www.toernooi.nl, 
van speelsterkte 3 t/m 7.

Houd het clubblad en de website in de gaten voor 
verder nieuws.

Riet Swildens en John Wieringa, Toernooicommissie.

Om het zomerseizoen feestelijk in te luiden zal zondag 30 
maart het jaarlijkse openingstoernooi gehouden worden. 
We rekenen op jullie deelname om er een gezellige en 
sportieve dag van te maken! 
 
Je wordt ingedeeld in poules van zo gelijk mogelijke sterkte en 
speelt 4 wedstrijden van 40 minuten. Opgave is mogelijk via 
de lijsten in de hal of via de mail: seniorentennis@dltc.nl. (Niet 
vergeten je geslacht, speelsterkte en telefoonnummer te ver-
melden) 
 
Inschrijven kan tot maandag 24 maart 18.00 uur  
Seniorentennis DLTC

43e interspOrt eVinK 
 pinKstertOernOOi 2014

Vooraankondiging

OpeningstOernOOi seniOren

Aanvang:  11.00 uur 
Einde:  ca. 17.00 uur 
Inschrijfgeld:  € 2,50

Op zondag 30 maart

Deelnemers van vorig jaar.
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35+ VeteranentOernOOi 
bOsma & bOOnstra administraties 2014



   11

bardienstCOördinatOren / sLeuteLadressen 
Week 6 3  t/m 9 februari
Pedro Verhoeckx De Nijverheid 9 telefoon: 546993
Week 7 10 t/m 16 februari
Hylke Simonides De Emma 11 telefoon: 542196
Week 8 17 t/m 23 februari
Hans van Engen Kletsterlaan 19 telefoon: 513256
Week 9 24 februari t/m 2 maart
Jan de Munnik De Folgeren 3 telefoon: 523708
Week 10 3 t/m 9 maart
Sietze Hof De Folgeren 11 telefoon: 519971
Week 11 10  t/m 16 maart
Pedro Verhoeckx De Nijverheid 9 telefoon: 546993
Week 12 17 t/m 23 maart
Hylke Simonides De Emma 11 telefoon: 542196
Week 13 24 t/m 30 maart
Hans van Engen Kletsterlaan 19 telefoon: 513256
Week 14 31 maart t/m 6 april
Jan de Munnik De Folgeren 3 telefoon: 523708

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

In Tennishal 
De Folgeren
Drachten

7, 8 en 9 maart 2014

Opgave via:
www.toernooi.nl

Wedstrijdleider:
     R. Swildens
Bondsgedelegeerde: 
    Mevr. J. Stelwagen
Toernooiorganisatie: DLTC
Goedgekeurd door de KNLTB 

35+ toernooi

Subsponsors

Rubrieken: 35+ HD - DD - GD    5, 6, 7 en 8 
 45+ HD - DD - GD   6 en 7

Veteranen

35+ VeteranentOernOOi 
bOsma & bOOnstra administraties 2014

Deelnemers kunnen max. voor 1 rubriek en 2 spelsoorten in-
schrijven.
Alle wedstrijden worden gespeeld om twee gewonnen sets.
Eventueel een 3e set wordt als supertie-break gespeeld.
 
Alle “veteranen”die 35+ zijn, kunnen aan dit toernooi meedoen.
Je moet wel lid zijn van de KNLTB. 

De inschrijving voor het 35+ toernooi sluit op 27 februari 2014.
Meld je aan, zodat we een leuk en gezellig toernooi kunnen 
organiseren.
 
Toernooicommissie
John Wieringa
Riet Swildens.
 

Op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 maart 2014, organiseert
Tennisclub DLTC weer het jaarlijks indoor 35+ veteranentoernooi.

WACHT NIET TE LANG, WANT VOL IS VOL....!
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Speeldata 2014 
 

Week
14 15 16  17  18  19  20  21  22 23 24        25        

Ma.          7/4 14/4 pasen  28/4 5/5 12/5 19/5 26/5  pinkster  

Di.  8/4 15/4 22/4 -  6/5 13/5 20/5 27/5    

Wo.  9/4 16/4 23/4 -  7/5 14/5 21/5 28/5    

Do.  3/4 10/4 17/4 24/4 -  8/5 15/5 22/5 hemel 
vaart

   

Vr.  4/4 11/4 18/4 25/4 -  9/5 16/5 23/5     

Za.  5/4 12/4 19/4  Kon.dag  -  10/5  17/5  24/5 31/5   LK voor RK LK voor RK

Zon 6/4 13/4 21/4 
ipv 

20/4 

- -  11/5  18/5 25/5 1/6 pinkster  LK voor RK

 
Verplichte inhaaldagen (in deze volgorde te benutten):  
o 26 april: voor alle zaterdagcompetities  
o 29 april: voor alle dinsdagcompetities  
o 30 april: voor alle woensdagcompetities  
o 1 mei: voor alle donderdagcompetities  
o 2 mei: voor alle vrijdagcompetities  
o 3 mei: voor alle zaterdagcompetities 
o 4 mei: voor alle zondagcompetities 
o 29 mei (Hemelvaartsdag): voor alle competitiesoorten  
o 30 mei: voor alle vrijdagcompetities  
o week 23: eigen speeldag  
o week 24: eigen speeldag  
 
Speeldata World Tour rood en oranje TenniskidsNL 
(iedere maand m.u.v. de wintermaanden december - januari - februari):  
Zondag 9 maart 2014  
Zondag 6 april 2014  
Zondag 4 mei 2014  
Zondag 1 juni 2014  
Zondag 6 juli 2014  
Zondag 3 augustus 2014  
Zondag 7 september 2014  
Zondag 5 oktober 2014  
Zondag 2 november 2014

Plaats de speeldata van de 
competitie alvast in je agenda.

speeLdata COmpetitie 2014

Alle indelingen komen binnekort 
op de DLTC-homepage te staan.

www.dltc.nl

het OLiebOLLentOernOOi was weer reuze gezeLLig 
Geen foto,s van ten-
nis deze keer. Maar 
de foto´s tonen wel 
aan dat het weer goed 
vertoeven was in de 
kantine. 
En de appelflappen en 
oliebollen - gebakken 
door hofbakker Pedro - 
waren weer SUPER!
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Zaterdag Gemengd          
                                                                                   
Team 1 2e klasse
Jantina v/d woude     0512-785316
Betty Meijering           0512-544746
Susan Radstock           0512-841344
Harry v/d witte           0521-517164
Rinze Walsma              0512-548606

Team 2 3e klasse
Dineke stuivenberg    0512-523427
Chandrika v/d Meulen  0512-512981
Willen Kloosterman      0512-521898
Win Venema                  0512-539114

Team 3  4e klasse
Janny Wiersma       0512-511082
Mariska v/d Engel   0512-530132
Erwin Laskewitz      0512-530132
Bram Verhoeckx     06-53845101
Ellen Kiers                0512-520388
Rene Bergsma         0512-525972
Wendy Dijkstra       06-23925505

Team 4 4e klasse
Annelies Bouma   06-42245171
Marjon Hollander  06-41765613
Tilly Dijkstra            06-15210086
Pieter Talsma         0512-526248
Sjirk Bijma               0512-524292
Henk v/d Bij            06-81698574

Zaterdag Gemengd dubbel 

Zonder singel
Team 1 2e klasse
Elsa Brasser      0512-537673
Gea Grave         0512-540186
Piers v/d Sluis   0512-530956
Rob Schreuder  0512-520490
Atze de Wit        0512-523977
Ankie Annema   0512-531421

Team 2 2e klasse
Karla Malhoe       0512-546540
Ingrid Tuinstra     06-21596972
Janet Veld            0512-510988
Anand Malhoe    0512-546540
Martijn Hoekstra  06-52381537
Eltjo Dijk                 0512-342724

Team 3 3e klasse     
Rob Smit         06-51292864
Arie clement   0512-523637
Pieter de Vries  06-51892537
Jonh Wieringa  06-57184483
Ilse Knopf           0522-241495
Anneke Buurman   0512-371908
Irene de Vries      0512-526126

Zaterdag gemengd 35 +

Team 1 2e klasse 
Wico Boonstra       06-52027617
Henk Cremers         0512-538073
Marije Storm          06-13380907
Nel Talsma             0512-385863
Rixt Dekens            0512-544425
Goitske v/d Wal     06-47914983
Marjon Remmers   0512-530956
 
Team 2  2e klasse 
Pedro Verhoeckx     0512-546993
Titia Lolkema             0512-541868
Berna Meeuwisse     0512-776423
Roelof Riemersma    0512-512174
Hanneke Stam           0512-354593

Team 3 3e klasse     

Harry de Jong       06-31996262
Aldert de Jong       06-14335457
Klaske Bekkema    06-30876487
Grietje Hofstee      0512-511087
Catharina Hof        06-34278163

Zaterdag heren 35+

Team 1 2e klasse
Anne Elzinga          0512-271682
Frank Mayenburg  0594-644457
Wierd Bergsma       0512-522076
Kor Hellinga             0512-511822
Felix Heeger            0512-843283
Klaas Berga             0512-543249
Arend Kroeze         050-5252733

Zaterdag heren 

Team 1  4e klasse
Ton Renckens      0512-518953
Edwin Roelofs      0512-516272
Martin Sijstsma    512-526238
Herman Pel           0512-511774
Jan Boonstra         06-10374734
Jan Koster              0512-513609  

Woensdag Avond  Heren 35+ 

Team 1  2e klasse

Erwin Venema       06-14830613
Alex Khilji                06-21597844
Dennis Jansen        06-17602280
Stephan Overwijk   0512-543253
Sjoerd Nicolai          06-15465513 

Team 2 3e klasse
Sietze Jan Hof    0512-519971
Jacob Meek        0512-522894
Jacob de Jong    0512-522293
Jan Koster           0512-513609
Rene Meeuwisse  0512-776423

Woendag  avond 35+                                                                                                                           

Team 3 3e klasse                                                                                                    
Jan Boonstra      06-10374734
Klaas Vrieseling    0512-512981
Gerrit Vriesema    0512-548960
Mark van Zijl         0512-516049
Aldert de Jong      0512-303600

Team 4   5e klasse 
Hilke Simonides       0512-542196
Guido Amperse         06-53832450
Albert Riemersma     06-19440445
Jan Arend Posthumus   06-49647874
Ben Spall                        0512-513545
Andre Dat                      0512-840561

Team 5 5e klasse
Siebe Klaver        0512-524519
Ab Alberts            0512-522821
Durk Hoekman    0512-526254
Durk Koster          0512-330327
Bas Berghuis        06-42632538

Donderdag Avond 50 +   

Team 1  3e klasse
Harry Kuin      0516-481903
Piet Kingma    0512-524695
Anno v/d Broek   0512-372011
Ate Terpstra    0512-530809
Rob Overzet   0512-371948

Team 2 3e klasse
Coen Mollema    0594-643311
Ton Deutekom    0512-516816
Jan Stijbos            0512-520830
Anne Smit            0512-525256

Dinsdag Middag Dames
Team 1 3e klasse
Aukje Jager       0512-517397
Froukje de Vries  0512-540419
Willemien Bester  0512-513834
Janny van Keulen  0512-515817
Jannette v/d Wal  0512-533000

Donderdag Middag Dames

Team 1 Hoofdklasse
Marrit de Leeuw    0512-512678
Viola Hellinga         06-53836171
Jantsje Kingma       0512-524695
Gerry van Bruggen  0512-3722240
Jelstje Jansma          0512-371948
Reseve  Spelers 
 
Mieke Heeger    0512-843282
Henny Frieser    0512-540573 

indeLing COmpetitie regiO nOOrdOOst 
VOOrjaar 2014
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“Monique Hoekstra zit met een kater”
Dit vraagt om enige toelichting, Monique vroeg - voor het 
bekendmaken van de winnaars van zondagavond 19 januari -  
haar enige spreektijd te geven. Wat blijkt: bij Monique is enige 
tijd geleden een aandoenlijk lieve rode kater aangelopen. 
Zij heeft hem liefdevol opgenomen in haar gezin. 

Maar de 2 poezen die al lange tijd deel uitmaken van dit gezin 
maken de adoptie van deze kater niet tot een harmonisch 
gezinsleven. Monique is daarom genoodzaakt om voor deze 
aangelopen kater een nieuw tehuis te vinden. Wie o wie wil 
deze kater van haar overnemen ?
 

Hij is echt wel heeeeeel lief.

Voor meer informatie: Monique Hoekstra
hoekstra.monique@hotmail.com

zOndagaVOndtennis 19 januari

Alhoewel het niet altijd van een leiendakje gaat (vergissingen 
met aanmeldingen) mag de zondagavond van 19 januari toch 
wel bijgeschreven worden als de topavond van dit seizoen tot nu 
toe. 

Maar liefst 39 deelnemers hebben op zondag een heerlijk ten-
nisavondje verkozen boven “Boer zoekt vrouw” en “All you need 
is love”. Met alweer veel nieuwe talentvolle debutanten, waar-
onder: Mana Oshima, Gerda Wielinga, Margriet v.d. Woude, 
Matthijs Louwsma, Ronnie Visser en Hindrik Koning. En hoe 
toepasselijk: Hindrik was deze avond ook koning en Anke-Mare 
Haanstra de koningin. Beide wisten in hun poule alle wedstrijden 
te winnen.

Voor de laatste 3 avonden hierbij een overzicht van de aan-
meldingen tot nu toe. Sta je er nog niet op en wil je graag van 
de partij zijn geef je dan snel op via zondagavondtennis@dltc.nl 
Uiteraard afmeldingen ook graag tijdig doorgeven.

Pedro

De wisselbeker van het oliebollentoernooi 2013. Tot mijn grote 
verassing mocht ik deze in ontvangst nemen van Pedro omdat 
ik alle wedstrijden gewonnen had.  
Ik heb me opgegeven omdat het altijd leuk is om mee te doen. 
Het was weer een zeer geslaagd toernooi. Complimenten aan 
Elsa, Klaske en Pedro.
Heerlijke oliebollen, warme appelflappen,  prima poule indeling 
en natuurlijk de gezelligheid.

We starten met de eerste poule met een wedstrijd van 40 mi-
nuten daarna de volgende poule. Tussen de wedstrijden tijd om 
met elkaar te kletsen, kennis maken met poule leden die je niet 
kent, kijken naar de spelers die op de baan staan en genieten 
van alle lekkere oliebollen en appelflappen. 
Het is altijd een puzzel voor de organisatie om een poule inde-
ling te maken waar iedereen zich in kan vinden. Het is ze dit 
jaar ook zeker weer goed gelukt.

De eerste wedstrijd mocht ik samen met Pedro mixen. Leuk 
omdat ik niet eerder met hem samen heb getennist. En we 
hebben een erg leuke partij gespeeld, veel lol gehad. De wed-
strijden hierna waren ook leuk en sportief. 

Hierbij wens ik iedereen alle goeds toe en hoop dat iedereen 
veel tennisplezier mag hebben in 2014. 
Volgend jaar ben ik er uiteraard weer bij om mijn mooie grote 
wisselbeker weer mee naar huis te nemen.
Karla Malhoe.

tOpaVOnd

Yes, iK heb ‘m! 

Aandoenlijke rode kater.
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Wat is er veranderd bij de KNLTB 
en Afhangbord

De afgelopen winterperiode heeft de KNLTB een nieuw kern-
systeem en een nieuwe versie van MijnKNLTB in gebruik ge-
nomen. Dit heeft tot gevolg gehad dat de ledenadministratie 5 
weken geen mutaties heeft kunnen doorvoeren Met als gevolg 
dat de opzeggingen pas in januari doorgevoerd zijn.

Wat zijn de zichtbare 
veranderingen:

MijnKNLTB heeft een nieuw wachtwoord wat als het goed is 
iedereen toegestuurd is. Dit blijkt niet in alle gevallen goed 
gegaan te zijn. Uw ledenadministrateur heeft ook niets ontvan-
gen. Je kunt dit zelf oplossen. Als je inlogt op www.mijnknltb 
kies dan wachtwoord vergeten en volg de procedure. Hiermee 
kun je MijnKNLTB weer activeren.
In MijnKNLTB kunt u uw eigen e-mail adres weer beheren. 
Dit was begin vorig jaar in afhangbord geblokkeerd. Uiteraard 
kunt u de wijziging van e-mail ook altijd doorgeven aan lid-
maatschap@dltc.nl
Het afhangbord wordt bij DLTC in eerste instantie gebruikt als 
reserveringsysteem voor de tennisbanen. Hiervoor is alleen  
een geldige KNLTB pas (voor DLTC) of noodpas nodig. Voor de 
rest van de functies (vanaf je eigen computer thuis) zijn inlog-
codes nodig. Deze codes kunnen opgevraagd worden bij 
lidmaatschap@dltc.nl.
De gegevens in afhangbord zijn nu direct gekoppeld met het 
ledenbestand van DLTC bij de KNLTB en hoeven niet meer 
apart gewijzigd te worden. Wijzigingen hierin altijd doorgeven 
aan lidmaatschap@dltc.nl
Het inschrijven voor opleiding/cursus moet nu via de ledenad-
ministratie gebeuren.

Let op
Een 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 
sleutelhouders voor bardiensten is dit efficiënt, omdat ze zo 
gemakkelijker de code voor de kantinedeur kunnen sturen naar 
je e-mail adres. Ook als je e-mail adres is gewijzigd, dan kan je 
dat hier zelf aanpassen. Geef dit nieuwe e-mail adres daarna 
ook even door aan lidmaatschap@dltc.nl of wijzig dit zelf in 
MijnKNLTB
Het mag duidelijk zijn dat alleen leden van DLTC met inlog-
codes inzicht hebben in de gegevens op afhangbord.

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 gewaardeerd.

Studentenlidmaatschap
Het studentenlidmaatschap moet elk jaar opnieuw aangevraagd 
worden bij de ledenadministratie.

Contributie 2014/adreswijzigingen
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 maar 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. Je kunt de 
vrijwilligers bij DLTC veel werk besparen door adreswijzigingen 
en nieuwe telefoonnummers te melden aan lidmaatschap@dltc.
nl (e-mail) of De twee Gebroeders5, 9207 CK (per post). 
Ditzelfde 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 altijd een 
noodpas beschikbaar gesteld. Anderen kunnen een (nood)pas 
afhalen bij mij. De betaling moet dan uiteraard wel geregeld 
zijn.

KNLTB pas 2014
Informatie over de nieuwe ledenpas waar/wanneer deze ver-
strekt wordt, zul je ontvangen via ons nieuw medium Nieuws-
brief DLTC

Piet Kingma

Waar ging het mis?

LidmaatsChap
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Aanwezig: 34 leden (quorum : 0,05 x 580 
senior leden = 29; totaal aantal leden op 
25/11 : 717)
Afwezig met kennisgeving: Marrit de 
Leeuw, Jelly en Piet Sikkema, Piet King-
ma en Reint Smit.

 1. Opening

 2. Mededelingen
Onze kantinemedewerker Cornelie den 
Hoed stopt deze week  na een dienstver-
band van 2 jaar. Op haar verzoek houden 
we het afscheid a.s. donderdag bes-
cheiden. Zij wordt opgevolgd door Pietsje 
van der Meulen. Pietsje werkt op dinsdag 
en woensdag van 7.30u. tot 13.30u., 
Inge op maandag, dinsdag en vrijdag van 
7,30u. tot 13.30u.

 3. Ingekomen stukken
Geen.

 4. Verslag ALV 25 maart 2013
De vergadering gaat akkoord met de tekst 
van het verslag.
Naar aanleiding van punt 10: Privacy en 
betalen met de leden- pas, wordt opge-
merkt dat de gedragscode omtrent de 
vertrouwelijkheid is geregeld. De vraag 
van Bart Schaafsma over de display is 
met de leverancier besproken. Het blijkt 
niet anders te kunnen.
Dirk Hoekman vraagt naar het vervolg op 
de actie van een aantal dames tegen de 
éénpersoonsbardiensten. Ab Alberts ant-
woordt dat een ieder in de gelegenheid is 
gesteld om deel te nemen aan de werk-
groep die het clubwerk van de afgelopen 
3 jaar heeft geëvalueerd. Verder heeft 
iedereen zijn mening kunnen geven via 
de toegestuurde enquête.
Op deze wijze is voldoende draagvlak 
gecreëerd voor de analyse van de menin-
gen.

 5. Bestuursverkiezing
We nemen afscheid van Stefan Deinum 
als bestuurslid tennisprestatief. Gelukkig 
blijft hij actief in de sponsorcommissie en 
de technische commissie.
Hans Volbeda blijft actief als secretaris.
De voorzitter roept de aanwezigen op om 
kandidaten te leveren. 

 6. Vaststellen contributie 2014
Het bestuur stelt voor de contributie niet te 
verhogen. Argumenten: We zijn bezig met 
ledenwerving en we zitten al boven het 
gemiddelde in Friesland.
De vergadering gaat akkoord.

 7. Voorlopige begroting 2014
Dirk Hoekman vraagt naar het effect van 
de inspanningen van de verenigingsman-
ager op de sponsorinkomsten. De pen-
ningmeester antwoordt dat de afhakers 
en de nieuwelingen elkaar ongeveer in 
evenwicht houden. Het gaat dan om een 
bedrag van rond de €5000,- .
Nieuwe sponsors dienen in het clubblad 
genoemd te worden.
Verder zijn er geen vragen. 

De voorlopige begroting wordt aanvaard.

  8. Evaluatie van 3 jaar clubwerk

Ab Alberts geeft een presentatie onder 
het motto: Samen spelen, samen werken.
Die presentatie verschijnt in het clubblad 
en op de site.

VersLag aLgemene LedenVergadering
 Van 25 nOVember 2013

Een aantal punten hieruit:
 - Er wordt gestreefd naar een breed  
   draagvlak voor de analyse en verdere  
   opzet.
 - Er is sprake van een forse daling van  
   het ledental gedurende de laatste 3
    jaar, terwijl er meer bardiensten   
   moeten worden gedraaid.
 - Er zijn te weinig leden beschikbaar  
   om alle bardiensten te kunnen vullen.
   Gemiddeld worden er 3 diensten  
   per beschikbaar lid gedraaid, terwijl  
   er gezien het huidige aantal bardien- 
   sten 4 nodig zijn.

De enquête is 210 maal ingevuld.  Dat is 
een behoorlijke respons. De groep van 
45 tot 70 jarigen is oververtegenwoor-
digd. Enkele resultaten:

- De communicatie kon beter.
 Ga meer voor een persoonlijke bena- 
 dering.
 De bardienstplanner bevalt goed.
 Doe meer aan belonen en enthousias 
 meren.
 De coördinatie moet beter.
 De bar kan minder vaak open.

Hoe nu verder?
De werkgroep komt met een plan ter 
verbetering. Begin 2014 worden de leden 
daarover geraadpleegd. Dan komt er 
een definitief plan, waar het bestuur over 
beslist.

Discussie:
Dirk Hoekman stelt voor om leden die 
met zijn tweeën een vaste avond voor 
hun rekening willen nemen, in de gelege-
nheid te stellen om eerder in te tekenen, 
evenals de mensen die extra bardiensten 
willen draaien. Hij constateert verder 
een teveel aan klussers en daardoor 
een tekort aan mensen voor de bardien-
sten. Hij wil alleen de geschikt bevon-
den klussers handhaven en de overige 
klussers inzetten voor de bardiensten.
Hij vraagt tenslotte om na te gaan 
hoeveel klanten er zijn tijdens de vroege 
bardiensten.
Voor het opvullen van de gaten in de 
bardiensten zou een reservelijst kunnen 
dienen. Stefan Deinum spreekt de vergadering toe.
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Ab antwoordt:
Mensen die het afgelopen jaar niets gedaan hebben, worden 
van de kluslijst afgevoerd.  Rouleren is belangrijk om ook 
nieuwe bekwame leden aan bod te laten komen.
Die leden die een vaste avond willen draaien, kunnen via  
Klaas Willem Sietsma intekenen.
We moeten meer inzicht krijgen in de minst drukke tijden. Met 
behulp van de beheerder van het kassa systeem kan informatie 
over de omzetten op verschillende dagdelen worden verkregen.
Als er gaten vallen in de bardiensten gaat de bar dicht en dient 
er een alternatief te zijn in de vorm van een zithoek met auto-
maten.
De grens van 70 jaar zou opgerekt kunnen worden naar 75.

   9. Presentatie door de 
      verenigingsmanager
Freek Bokma kenschetst zichzelf als een sportondernemer die 
toe was aan een nieuwe uitdaging. Die zag en ziet hij bij DLTC.
Bijkomende factor: zijn zoon Tijn speelt in het eerste team van 
DLTC.
Freek is per 1 juni begonnen. Hij spitst zijn presen-
tatie toe op de aantrekkingskracht van DLTC voor de 
jeugd. Momenteel hebben we zo’n 140 jeugdleden en dat 
zouden er volgens de landelijke norm 250 kunnen zijn.                                                                                                               
Hoe worden we aantrekkelijker?                                                                                                                
Ons park heeft geen jeugdige uitstraling en om dat te veran-
deren wordt er op de plek van de banen 7 en 8 een playground 
ingericht met een aantal mini-veldjes en een ruimte waar jon-
geren elkaar kunnen ontmoeten ( een zgn. hang out ). Verder 
wordt de oefenmuur opgepimpt. 
Dit sluit aan bij de nieuwe aanpak van de jeugdtraining ( ten-
niskidz), waarbij velden en ballen worden aangepast aan 
leeftijd en vorderingen.  Freek demonstreert dit met een filmpje. 
Verder krijgen onze trainers een grotere verantwoordelijkheid 
voor het jeugdbeleid.
Over het project wordt al overlegd met de aannemer en de 
realisatie is voor 1 april 2014 gepland. Dit past in het kader van 
de PR voor de open tennisdagen die eind maart weer georgani-
seerd zullen worden.
Met sponsoren wordt momenteel overlegd over een bijdrage 
aan dit project. De STD staat garant voor de uitvoering.

Riet Swildens vraagt naar de kosten en de verhouding DLTC-
STD.
De voorzitter antwoordt dat de realisatie van de playground 
wordt geschat op €25.000,-.

De statuten van de STD zijn gewijzigd: twee bestuursleden 
worden nu voorgedragen door DLTC. Hiermee wordt tot uitdruk-
king gebracht dat er nauw wordt samengewerkt om park en hal 
te exploiteren. De investering in jeugdtennis is een gezamenlijk 
belang.
Marjon Remmers vraagt zich af of de ALV geen toestemming 
moet geven. De voorzitter antwoordt dat het niet hoeft,  omdat 
hier sprake is van sponsorbijdragen en een gift van de STD. 
Het zou anders zijn als DLTC een lening moest afsluiten.
Verder zijn er geen vragen voor Freek.  De aanwezigen zijn 
enthousiast over het plan.

 10. Rondvraag
Nanning Bulthuis vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de 
renovatie van de banen.
De voorzitter antwoordt  dat vorig jaar de keuze is gemaakt voor 
de aanstelling van een verenigingsmanager.  Pas als de ontwik-
keling van het ledental positief is, komt baanrenovatie aan de 
orde.

Nanning wil verder weten of de oprichting van de Tennisschool 
Drachten een eerste stap is naar verzelfstandiging. De voorzit-
ter antwoordt  dat de tennisschool een promotiemiddel is van 
DLTC; de trainers blijven in dienst van DLTC.
Freek wijst er op dat de jeugdcommissie wil stoppen en dat 
de trainers hun taak overnemen. Zij spelen ook een rol in de 
ledenwerving. Op deze wijze worden ze meer betrokken bij de 
vereniging. Die gedeelde verantwoordelijkheid is ook nodig,  
omdat met een dalend ledental de basis voor hun werkzaam-
heden wordt aangetast.

Desgevraagd wordt opgemerkt dat de aanmeldingstermijn voor 
de vacature van groundsman nog tot 31 december loopt.
Tenslotte wordt geageerd tegen de verplichte afschrijving van 
de kunstgrasbanen als alle gravelbanen bezet zijn en tegen de 
kosten van de introduceepas die volgens de info 6 euro is en 
volgens het kassa/systeem 7,50 euro.
Dit wordt uitgezocht. (Inmiddels heeft het bestuur besloten 
dat de prijs 6,00 euro blijft; het kassabedrag wordt aangepast. 
Verder wordt in de Info geen onderscheid gemaakt tussen 
gravel- en kunstgrasbanen.  Het bestuur wil dat ook niet veran-
deren: de kunstgrasbanen tellen gewoon mee.) 

 11. Sluiting.

Hans Volbeda, secretaris.

Vervolg verslag ALV

Er wordt aandachtig geluisterd naar de uiteenzetting van Ab Alberts.
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Janneke van Zanten          341148
Wendy Boonstra 541019
     Kantinebeheer
en losse baanverhuur hal:  
Pietsje van der Meulen 524423
Inge Müller
(08.00-13.00uur) 516172
     Kantine  kantinebeheer@dltc.nl 
Jack van der Hoek, vice voorz.518662
Ton Renckens 518953
Pietsje van der Meulen 524423
      Kascommissie
Marjon Hollander 394173
Bart Schaafsma 461850  
Pieter Talsma 526248
      Laddercompetitie 
  Ladder@dltc.nl
      Lidmaatschap 
 lidmaatschap@dltc.nl    
Piet Kingma,   524695
      Parkbeheer 
Piet van der Vlugt, groundsman 511418
 06-20887947
Piet Kingma, technische dienst 524695
Jan Baron, groenvoorziening 519490
Henk Heuvelink, ass. groundsm. 530721
      Personeel DLTC
Freek Bokma,  verenigingsmanager@dltc.nl 
 06-22465783
Inge Müller, kantine 06-41404559

    Archief  archief@dltc.nl      
Piet Bakker 522504
    Baanverhuur hal  
 indoortennis@dltc.nl
Irene de Vries, baanverhuur hal 526126 
Alie de Vries, baanverhuur hal   301977 
     Bardienstcoördinatoren  
Klaas Willem Sietsma 06-51927701
Pedro Verhoeckx 546993
Jan de Munnik          523708
Hylke Simonides 542196
Hans van Engelen 513256
Sietze Hof 519971
     Bedrijvencompetitie
    bedrijventenniscompetitie@dltc.nl 
Grietje Hofstee, voorzitter 511087
    Clubwerk  clubwerk@dltc.nl
Ab Alberts                                   522821
     Competitie,  competitie@dltc.nl
Auke Hoekstra,  530786
Wobbe Haitsma 517207
Controle betaling./autom. incasso
Hilbrand Geertsma 517967
     ICT   ict@dltc.nl
Albert Riemersma 512612
    Helpdesk kassa, kassa@dltc.nl
Rick Gjaltema                    513217
Marcel van Uffelen 511791
   Jeugdtennis  jeugdtennis@dltc.nl
André Dat 840561

Telefoon: Kantine:
0512-516172
Wedstrijdleiding: 
0512-545477

Website:
www.dltc.nl

Secretariaat:
Postbus 238
9200 AE  Drachten

Pietsje van der Meulen 524423
Piet v.d. Vlugt, groundsman 511418
     Redactie
Jantsje Kingma 524695
Albert Riemersma, regie website 512612
Josien Tillema, tekstcontrole 540583
Jeannette v/d Wal, webredacteur 533000
Marrit de Leeuw, webred. 512678

  Seniorentennis,   seniorentennis@dltc.nl 
Elsa Brasser           537673
     Sponsoring  sponsoring@dltc.nl
Sjoerd van der Werf, spotlight 549572
     STD
Albert Buist, STD  523852
Jan Boonstra, STD  06-10374734
Pim Cuijper, STD
     Toernooicommissie
Auke Hoekstra 530786
Riet Swildens 533006
John Wieringa 06-57184433
     Trainers   training@dltc.nl
Jochem Huisman 06-23944593
Jelle Jan v/d Duim 06-42717881
Jort de Vries 06-33688751
     Verzendcommissie
Marla de Boer 518307
         Winterweekendcompetitie
 Winterweekendcompetitie@dltc.nl
Jan Koster 06-49972156

     Zondagavondtennis
 zondagavondtennis@dltc.nl 

Bank DLTC:
RABO BANK
NL 26 RABO 0389 0509 70
Contributie en tenn-
islesgeld overmaken op: 
NL90INGB0000977712
Lidmaatschap
Piet Kingma
De Twee Gebroeders 5
9207 CK Drachten 
Tel. 0512-524695

Adreswijzigingen en opzeggingen van het lidmaatschap 
moeten schriftelijk worden gemeld (opzeggen voor 31 dec).

Redactieadres
De Twee Gebroeders 5
9207 CK  Drachten 
Tel. 0512-524695

Grafische vormgeving 
en tekstopmaak: 
Jantsje Kingma 

Tennispark  De Folgeren, Folgeren 10a ,  9207 AB  Drachten

DLTC

Druk omslag: 
Drukkerij HanzeDRuk Bolsward
Druk binnenwerk: 
Donkel & Donkel De dokumentmakers

Indien plaatsing van foto’s, genomen op 
het DLTC-park, in het clubblad of op de 
DLTCwebsite niet gewenst zijn, geef dit 
dan zo spoedig mogelijk door aan de 
redactie via redactie@dltc.nl.

Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar worden 
gemaakt, zonder toestemming van de 
uitgever.

 

       Bestuur
Albert Buist voorzitter@dltc.nl 523852
Hans Volbeda secretariaat@dltc.nl   520588
Durk Koster penningmeester@dltc.nl 06-53636966
Ab Alberts   clubwerk@dltc.nl           522821  

COLOFON


