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Troonsafstand, inhuldiging: historische momenten voor 
ons land. Ook DLTC maakt een historisch moment mee met 
de benoeming van de verenigingsmanager. Het bestuur is 
er geruime tijd mee bezig geweest, maar nu is het zover. 
De beoogde kandidaat heeft ja gezegd: we kunnen van 
start.

Wie is het?  Zijn naam is Freek Bokma.  Hij heeft de ALO 
gedaan en daarna sportmanagement.  Werkte bij Sportstad 
Heerenveen en Racket & Healthcentre in Wolvega. Verder 
werkt hij als  l.o. docent bij RSG  Simon Vestdijk in Harlingen.  
We hebben in Freek een man gevonden met de gewenste mix 
van organisatorische en commerciële kwaliteiten. In het  vol-
gende clubblad wordt hij geïntroduceerd.

De sollicitatieprocedure heeft  veel aandacht gevraagd, maar 
andere zaken lopen ook door. Begin april zijn de  bestrating 
werkzaamheden rondom de banen afgerond. De tegels liggen 
weer vlak en er zijn extra kolken geplaatst om het regenwater 
af te voeren. De voorbereiding voor het Pinkstertoernooi is in 
volle gang. Het bestuur ging op bezoek bij de Beampipers en 
we merkten dat  op de bestuurstafel van de Beampipers veel 
zaken liggen die ook bij ons spelen. 

Tot slot, de Open Tennis Dagen. Het weer zat niet mee, maar 
desondanks is er met veel enthousiasme een goed georgani-
seerd evenement neergezet. En niet te vergeten met een 
prachtig resultaat. Ruim veertig aanmeldingen voor Maak Ken-
nis met Tennis. Commissie OTD, bedankt voor jullie inzet!

Albert Buist

OpeningstOernOOi

Mooie foto´s van het openingstoernooi, genomen door 
Marjan Blesma. Het verslag staat op pagina 11
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Over een aantal weken, om precies te zijn vanaf 
vrijdag 17 mei as. is het weer zover, dan start het 
grootste evenement van het seizoen voor DLTC: 
”het Pinkstertoernooi”.

Het Pinkstertoernooi is al jaren zeer populair bij een groot 
aantal  deelnemers uit Nederland en Duitsland én bij het pu-
bliek. Daarom vraagt zeker dit toernooi, net even meer dan de  
andere toernooien en evenementen bij DLTC, extra inzet en 
inspanning van de vrijwilligers van DLTC. Zonder hen is een 
evenement van dit formaat niet te organiseren. Want niet alleen 
de banen moeten in optima forma zijn, maar het hele complex 
wordt intensief gebruikt en alles moet optimaal functioneren.  
De werkzaamheden zijn divers; van het openstellen van de 
inschrijvingen, aanvragen van vergunningen, het inrichten van 
de kantine en het terrein tot en met het plannen en indelen van 
‘het personeel’. 

Er wordt door ongeveer 50 mensen gekampeerd, zij kunnen 
tegen een kleine vergoeding gebruik maken van  een ontbijtbuf-
fet, dit wordt verzorgd door vrijwilligers die hiervoor vanaf 6.00 
uur actief zijn. Daarnaast is het voor iedereen mogelijk om tot 
na middernacht wat te eten en te drinken, dat varieert van een 
lunch, een porti bitterballen of een kopje soep tot een een-
voudig dinertje.

Net als andere jaren verwachten wij veel drukte in de kantine 
en we kunnen nog ervaren mensen gebruiken die bardienst 
willen draaien. Hiervoor kan je je inschrijven op het formulier 
wat in de kantine op de bar ligt. Wil je wel wat doen maar niet 

achter de bar, tijdens iedere bardienst kunnen we wel iemand 
gebruiken die over het terrein glazen wil halen dus daarvoor 
kan je je ook opgeven, meldt je aan via kantinbeheer@dltc.nl

Voor alle duidelijkheid het volgende:
Tijdens het toernooi kan er uitsluitend met muntjes worden 
betaald óók na 23.00 uur. 
De munten zijn bij het  vertrouwde adres (buiten op het terras 
onder zijn parasol) bij Ton Renckens te koop en dus niet meer 
in de kantine. 
Vanaf 23.00 uur kan je hiervoor terecht bij Durk Koster. 
De munten kunnen tijdens het toernooi uitsluitend contant of 
met pin worden betaald, het is dan niet mogelijk om met je 
DLTC of KNLTB pas te betalen.

De ervaring van de afgelopen jaren heeft ons geleerd, dat er 
tijdens het toernooi behoefte is aan één aanspreekpunt; iemand 
die coördineert en/of beslissingen kan en mag nemen. 
Er is behoefte aan meer duidelijkheid en onderlinge afstemming 
gedurende dit voor de vereniging in meerdere opzichten 
belangrijke evenement. 
De organisatie van het Pinkstertoernooi heeft mij gevraagd of ik 
dat voor dit jaar zou willen zijn en doen. Dat doe ik graag, dus 
gedurende het gehele toernooi ben ik aanspreekpunt voor alles 
wat er tijdens en rond het toernooi gebeurt. 

Graag zien wij jullie tijdens het Pinkstertoernooi, wij hebben er 
zin in om er wederom een geslaagd toernooi van te maken.

Namens de organisatie Pinkstertoernooi
Ilse Pfann

pinkstertOernOOi

Geef je nu alvast op om 
mee te helpen voor hand 
en spandiensten tijdens het 
Pinkstertoernooi. Er ligt een 
inschrijvingslijst op de bar 
voor de bardiensten.

De organisatie Pinkstertoernooi draait op volle toeren 
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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
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Dit jaar wordt het 42e Intersport Evink Pinkstertoernooi 2013 
gespeeld van 17 mei t/m 20 mei.
Het belooft net als vorig jaar weer een sterk bezet en supergezellig
toernooi te worden, met deelnemers uit het hele land.
Ook deelnemers uit het buitenland (Duitsland) zijn weer met een grote groep
aanwezig.
De mogelijkheid tot kamperen en allerlei sfeerverhogende activiteiten.
Meer informatie vindt U op: www.toernooi.nl
 

U als gast bent natuurlijk tijdens de Pinksterdagen
van harte Welkom op het DLTC tennispark aan de Folgeren,
om te komen genieten van vaak zeer spannende partijen en de 
gezellige sfeer op en rondom het park.

 

De toegang is gratis.........

Pinkstertoernooi 2012. Foto’s Henk van Renssen
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    nieuwe tennisactiViteit is helemaal lOs

De laddercompetitie is los. Er zijn al vele deelnemers en de eerste wedstrijden zijn al gespeeld. De deelnemers bij 
de dames en voor de jeugd blijven nog wat achter, maar daar kan natuurlijk verandering in komen.
Voor degenen die een laddercompetitie niet kennen. Ladderen is een leuke manier om tegen andere DLTC leden te 
tennissen en kennis met elkaar te maken. 
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, bondsnummer van je KNLTB-pasje, geboortedatum, telefoonnum-
mer 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.

          Wieger Prins

 

 

Afschrijven banen
Het afschrijven van een baan blijkt en blijft een moeilijk punt bij DLTC. 
Hoewel het nog geen 20 sec. werk is om 4 personen af te schrijven nemen 
velen hiervoor de moeite niet. Nog afgezien van het feit dat er met z’n vieren 
gespeeld wordt en er maar 2 op het afhangbord staan. Binnenkort als er wat 
regelmatiger een parkwacht zal zijn (clubwerk) zullen deze mensen hierop 
aangesproken worden. Ook dit jaar zie je personen op de baan staan die 
nog geen pas van 2013 hebben, omdat ze nog niet aan clubwerk voldaan 
hebben. Ze kunnen dus niet meer afschrijven, maar toch. Laat ik duidelijk 
zijn, voor mij staan deze personen clandestien te tennissen. 
Wist u trouwens dat als u niet met uw eigen pas afgeschreven hebt (een 
geleende pas), deze pas geblokkeerd kan worden. Het deblokkeren kost dan 
wel € 23,00.  Het mag duidelijk zijn, uw tennispas is strikt persoonlijk.

Nieuwe leden
Nieuwe seniorleden krijgen bij de inschrijving direct een noodpas. Deze pas 
wordt in het bakje op de bar geplaatst. 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.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 bardienstplanner bardien-
sten gereserveerd worden.

Nieuwe juniorleden
Haye Bakker Theo van Doesburgstraat 65  
Davey Bosma Helling 57  
Pauline Janzen De Excelsior 22  

Nieuwe seniorleden
J.J.J. Aalberts Zilverschoon 72  
P. van der Heide Beetsterzwaag
A. Hogeveen Blauwverversregel 8  
A.J. Koster Lisdodde 68
Y. Nerush Grasland 50  
O.S. Shytykhno De Drift 20 -5 

Bedankt junioren
Tiemen Dijkstra Korenmolen 134  

Bedankt senioren
M. Nell Wimerts 163  
Q.R.E. Spanjaard Hooizolder 356  

Niet Spelend Lid
M. Nell Wimerts 163  

Piet Kingma

lidmaatschap
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Je hebt nog een paar weken de tijd om 
je in te schrijven voor het supergezellige 
Drachtster Keitoernooi Vakgarage Terpstra. 
Het leukste jeugdtoernooi voor de jeugd van 
8 t/m 17 jaar in Friesland. Niet meer twijfelen, 
maar gewoon doen!
Van 17 t/m 23 juni op het tennispark van 
DLTC.

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 nog tot vrijdag 
7 juni inschrijven op 

www.toernooi.nl . 

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
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DLTC

Drachtster Keitoernooi
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Drachtster Keitoernooi

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

Het kan nog!
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Het kan jullie bijna niet zijn ontgaan: DLTC deed mee aan de 
Open Tennisdagen 2013 van de KNLTB. Een kernteam van 10 
bevlogen DLTC ‘ers stortte zich op de taak om op vrijdag 29 en 
zaterdag 30 maart een bruisend tennispark te realiseren. 
Qua organisatie hebben we ons verdeeld over twee onderde-
len: het inhoudelijke programma en de PR. In twee maanden 
tijd moest het programma staan, dus met veel passie en ener-
gie kreeg alles gaandeweg vorm. 

Zo hadden we een aantrekkelijk programma voor de bezoeker:  
een tennisclinic, demonstratie van onze toppers, een wedstrijd 
met als hoofdprijs een gratis lidmaatschap, gratis poffertjes, 
gratis koffie met oranjekoek. Speciaal voor de Open Tennisda-
gen was er een heel speciaal actietarief voor Maak Kennis Met 
Tennis.

De PR heeft zich ook prima geweerd. Twee flyers gepro-
duceerd, levensgrote kartonnen versie van Raemon Sluiter die 
reclame maakte voor DLTC, leuke sponsorbijdragen, flyeren 
onder het carillon, scholentennis, posters, persbericht, recl-
amebord bij de ingang, diverse nieuwsitems op de website en 
facebookpagina van DLTC.  En niet te vergeten het live inter-
view van Jort de Vries bij Smelne FM.
En toen de climax: de Open Tennisdagen! Van tevoren hadden 
we het niet kunnen bedenken, maar er viel sneeuw. En dat eind 
maart. Het park zelf was leuk aangekleed met vlaggetjes, rode 
loper en muziek. De kantine was geheel opnieuw ingericht en 
de vazen en plantjes verzorgd door Jack maakten het geheel 
af. Vrijdags werd er uitgeweken naar de hal, zaterdags kon er 
op de kunststof- en kunstgrasbanen een balletje worden gesla-
gen. 
Door het slechte weer konden de wedstrijden van onze clubtop-
pers helaas niet doorgaan. 

Tijdens de Open Tennisdagen hadden we extra hulp van onze 
jeugd. Rediet, Fenna, Anouck, Michelle, Elly, Sterre, Gitte, 
Caitlin, Watze, Sentayehu, Jens en Lars, allemaal bedankt voor 
jullie hulp. Ook speciale dank voor het bestuur, de redactie en 
de kantinecommissie. Jullie bijdrage werd zeer gewaardeerd.
De organisatie was herkenbaar voor de bezoekers aan hun 
rode DLTC sweater. Dat werkte goed. 

Uiteindelijk hebben we 46 bezoekers gehad. Daarvan heb-
ben 32 mensen zich ingeschreven voor MKMT en/of het 
lidmaatschap. Dat is een score van ongeveer 70%. Een 
prachtig resultaat!

Het OTD team 2013  
Marjon, Nanning, Joske, Jan, Jort, Tineke, Bert Jan, Ilse, 
Niels, Jeanine en Pieter.

1e Open tennisdagen 
  succesVOl VerlOpen!
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Gratis lidmaatschap voor 
prijswinnaar DLTC

Op 29 en 30 maart vonden bij tennisvereniging DLTC uit 
Drachten de Open Tennisdagen plaats. Ondanks het slechte 
weer wisten ongeveer 50 bezoekers het tennispark aan 
De Folgeren te vinden. 
Het merendeel hiervan (70%) zal bij DLTC de kennismakings-
cursus Maak Kennis met Tennis gaan volgen. Tijdens de Open 
Tennisdagen konden de bezoekers deelnemen aan diverse 
activiteiten. Een daarvan was de prijsvraag om het aantal ten-
nisballen in een cabriolet te raden. Voor de winnaar lag er een 
gratis lidmaatschap voor een jaar op de plank.
De prijsvraag is gewonnen door Mika van der Meer. Hij wist 
het dichtste bij het juiste aantal tennisballen van 708 te komen. 
Inmiddels heeft de 9 jarige Mika zijn prijs ontvangen en is hij 
vol enthousiasme bij DLTC aan de slag gegaan.  

Ondanks kou toch een succes!

eVink interspOrt schenkt 
gratis kleding aan dltc

Tijdens de Open Tennisdagen 2013 droeg het hele organisatie- 
team de welbekende rode sweaters van DLTC, deels gespon-
sord door Evink Intersport. Qua uitstraling en eenheid een mooi 
team om te zien en dat vond Jos Evink ook. Hij besloot de rode 
poloshirts die nog bij Evink Intersport lagen gratis te schenken 
aan DLTC. 

Zaterdag 20 april heeft Jos deze aan de organisatie van de 
Open Tennisdagen overhandigd en vertelde daarbij “Het idee 
om de rode truien bij evenementen van DLTC te dragen sprak 
me zeer aan en vandaar deze bijdrage”. Namens DLTC namen 
Pieter en Jeanine Talsma deze in ontvangst en dankten de 
sponsor van harte.

Een trotse Mika van der Meer met de hoofdprijs tus-
sen Pieter Talsma (l) en Jort de Vries (trainer DLTC).

Namens DLTC neemt Pieter Talsma de 
shirts van Jos Evink in ontvangst.

Open tennis dagen       

Jan-Hedzer Plantinga      3   mei
Ilse Plantinga      3   mei
Jouke Jan Schaap      4   mei
Leone Riemersma      5   mei
Menno Thijssen      9   mei
Ruben Terpstra    10   mei
Eline Duineveld    14   mei
Sander Koster    13   mei
Mark van der Meulen 22   mei
Colin Lensink    23   mei
Fenna Boonstra    25    mei
Tijn Bokma    29    mei

Verjaardagen mei

Van harte gefeliciteerd en we wensen jullie een SUPERdag toe.
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Het spande erom, wel of geen openingstoer-
nooi..... Koning winter gooide behoorlijk wat roet 
in het eten met de aanhoudende vorst, waardoor 
de buitenbanen op 1 april niet klaar waren. Ge-
lukkig waren de binnenbanen nog beschikbaar 
en hadden we een niet al te grote groep deelne-
mers, waardoor we het openingstoernooi naar 
binnen konden verplaatsen.  
 
Met 36 tennissers hebben we er een gezellige 
en sportieve dag van gemaakt. Er werd niet al-
leen fel gestreden om de games, maar ook veel 
gelachen onder het genot van een hapje en 
een drankje. Na vier rondes spelen konden de 
winnaars bepaald worden. Niet altijd even een-

OpeningstOernOOi seniOren
Verslag

voudig, bij gelijke stand moest de onderlinge 
wedstrijd bepalen wie de winnaar was:
De toppers van het openingstoernooi zijn:

Poule 1
1e plaats René Meeuwise
2e plaats Catharina Hoff

Poule 2
1e plaats Sjirk Bijma
2e p laats Tjitske Duursma

Poule 3
1e plaats Jan de Vries
2e plaats Grietje Hofstee

het midzOmernachttOernOOi kOmt terug.
Vrijdag 21 juni

bardienstcOördinatOren / sleuteladressen

Het volgende toernooi zal met Midzomernacht worden gehouden, 
vrijdagavond 21 juni (voor degenen die al wat langer lid zijn; hij is 
“terug van weggeweest”!). Noteer deze datum alvast in jullie agenda, 
we willen er graag samen met jullie weer een gezellige avond van maken!

Senioren tennis DLTC

 Week 18  27 april t/m 5 mei
Hylke Simonides De Emma 11  
 Week 19  6 t/m 12 mei
Jan de Munnik De Folgeren 3 
 Week 20  13 t/m 19 mei
Pedro Verhoeckx De Nijverheid 9 
 Week 21  20 t/m 26 mei
Rob Smit  Wimerts 163  
 Week 22  27 mei t/m 2 juni
Hylke Simonides De Emma 11  
 Week 23  3 t/m 9 juni
Jan de Munnik De Folgeren 3 
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BoezzieBoezzie

Drie missionarissen en drie kannibalen 
willen naar de overkant van een rivier. 
Het enige wat ze hebben is een kleine boot 
waar maximaal twee personen in kunnen. 
Om te voorkomen dat de kannibalen zich 
vergrijpen aan de missionarissen mogen 
er nooit meer kannibalen dan missionaris-
sen samen zijn.

Antwoord
1 kannibaal en 1 missionaris naar de overkant. De mis-
sionaris komt terug. 2 Kannibalen naar de overkant. 1jte 
komt terug. 2 missionarissen naar de overkant. 1 mis-
sionaris en 1 kannibaal terug. 2 missionarissen naar de 
overkant. 1 kannibaal terug. Deze neemt de laatste kan-
nibaal terug mee naar de overkant.

Hersenbreker

Leuk om op te kleuren
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1 Opening door de voorzitter Albert Buist.
2 Mededelingen.   
Bericht van verhindering van Wobbe Haisma en Marrit de 
Leeuw
3 Ingekomen stukken. Geen. 
 
4 Notulen ALV 26 november 2012.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Voorziening vacature bestuur.
De vergadering gaat akkoord met de voordracht van Ab Alberts 
als bestuurslid. Ab krijgt binnen het bestuur de portefeuille 
clubwerk.
Blijft over de vacature bestuurslid recreatief. De voorzitter doet 
een oproep: meld je aan en draai mee in een dan voltallig 
bestuur!

5 Financieel overzicht 2012 en begroting   
 2013.
Er is in 2012 quitte gedraaid. Het financieel overzicht 2012 
roept verder geen vragen of opmerkingen op.
Reint Smit vraagt naar de lage inschatting van de contributie- 
inkomsten in 2013. Antwoord: er wordt in 2013 nog een terug-
gang van het ledental verwacht.
De voorzitter bedankt de vorige penningmeester Jan Boon-
stra en de huidige penningmeester Durk Koster voor hun 
werkzaamheden.
6 Verslag kascommissie 2012.
De kascommissie bestaande uit Pedro Verhoeckx en Pieter 
Talsma heeft samen met Durk Koster en Jan Boonstra de stuk-
ken doorgenomen.
Er is in de eerste plaats gecontroleerd of papier en werke-
lijkheid overeenstemmen met betrekking tot de liquide mid-
delen. Dat blijkt het geval.
Verder is de begroting voor 2012 vergeleken met de gereali-
seerde cijfers. Daaruit blijkt dat de personeelsuitgaven zijn 
meegevallen, waardoor er ruimte is voor een voorziening van 
€8500,- voor de aanpak van de kolken en de bestrating rond 
de banen.  Dat werk wordt op dit moment uitgevoerd.
De kascommissie gaat akkoord met het financieel overzicht 
van 2012. De vergadering stemt in met hun aanpak en conclu-
sie.
7 Benoeming kascommissie 2013.
Pieter gaat het nog een jaar doen. Bart Schaafsma en Marjon 
Hollander melden zich aan.

8 Stand van zaken verenigingsmanager.
Ilse Pfann meldt dat we middenin de procedure zitten. Van 
de 34 sollicitanten zijn er door een sollicitatiecommissie, 
bestaande uit 3 bestuursleden en een trainer, 6  geselecteerd 
voor een gesprek. Daarvan zijn er 3 uitgenodigd voor een 2e 
gesprek a.s. donderdag.
Wat betreft de verdere uitvoering van het beleidsplan: voor 
het bestuur is momenteel  ledenwerving- en behoud een 
speerpunt van beleid. Er is een commissie gevormd en ook de 
verenigingsmanager gaat hiermee aan de slag.

De commissie open tennisdagen heeft veel voorbereidend werk 
verricht en we hopen daar het komend weekend en daarna de 
vruchten van te plukken.

9 Privacy en betalen met de ledenpas.
Marjon Remmers licht dit punt toe, aangezien de indiener Piers 
van der Sluis verhinderd is.
Het probleem dat Piers ziet, is dat kassabeheer inzage kan 
hebben in het individuele consumptiegedrag van de leden. 
Daarover is informeel met Marcel van Uffelen gesproken. 
Die zou het probleem onvoldoende inzien.
De voorzitter stelt dat kassabeheer alleen geïnteresseerd is in 
de kwantitatieve gegevens en niet in de individuele bestedin-
gen. Helaas is die scheiding technisch niet te maken. Daarom 
dient er een gedragscode te komen voor degenen die inzage 
hebben en die zij moeten ondertekenen.
Opgemerkt wordt dat dit een normale procedure is die b.v. bij 
de KPN geldt.
Bart Schaafsma zegt naar aanleiding hiervan dat hij het onge-
wenst vindt dat je transactie en je saldo op het display op de 
bar blijven staan tot de volgende klant. Marcel gaat hierover 
overleggen met de leverancier.

10 Rondvraag.
Gjilke Bolraap heeft het vervolg gemist op het overleg dat een 
groep dames met het bestuur heeft gehad over de één per-
soonsbardiensten. Volgens haar heeft het bestuur niets gedaan 
met de suggesties  die zij toen hebben gedaan.  De groep 
maakt ook bezwaar tegen de extra bardiensten die je moet 
draaien als je competitie speelt.
Volgens Albert Buist is er sprake van een misverstand. Het 
bestuur had begrepen dat de dames nog met een gezamenlijk 
voorstel zouden komen om het probleem van de onderbezett-
ing aan te pakken. Met het huidige aantal leden dat bardiensten 
draait, is het niet mogelijk om alle bardiensten die momenteel 
gevuld moeten worden met een tweepersoons bardienst be-
zet te krijgen. Het streven blijft erop gericht de kantine zoveel 
mogelijk open te houden.
Pieter Talsma en Rob Smit vragen het bestuur om een verbin-
ding te maken met de verontruste dames en nogmaals om tafel 
te gaan om te komen tot een gezamenlijke actie.
Goerda Pasma is van mening dat er best een groep vrijwilligers 
te vinden is die bereid is extra bardiensten te draaien om daar-
mee de gaten te vullen.
Het bestuur zegt toe hiermee aan de gang te gaan.
Nanning Bulthuis vraagt naar de wijze waarop de nieuwe 
verenigingsmanager wordt gepresenteerd. Albert zegt dat het in 
het clubblad zal gebeuren. De bekendmaking kan eerder via de 
verenigingsmail.
 
11  Sluiting.

Hans Volberda

Verslag Van de alV Van 25 maart 2013

Aanwezig : 34 leden
Quorum   :  5% van 546 senior 
leden = 28 (totaal aantal leden op 
dit moment: 665) 


