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VaN DE VoorzITTEr

De playground is geopend

De	nieuwe	banen	hebben	veel	positieve	reacties	losgemaakt.	Niet	verwonder-
lijk	want	de	plek	heeft	een	ware	metamorfose	ondergaan.	Ook	de	oefenmuur	
ziet	er	prachtig	uit.	Nu	gaan	we	er	hard	aan	werken	om	met	de	playground	het	
jeugdtennis een boost te geven. Schommel en pingpongtafel worden geplaatst 
door de beide groundsmannen, Piet en Cor. Ze hebben het tegelplateau ge-
maakt en de overkapping geplaatst. Heren, bedankt!

De	weersomstandigheden	tijdens	de	opentennisdag	waren	geweldig.	Een	
vijftigtal	aanmeldingen	voor	MKMT	maken	dat	het	resultaat	tot	tevredenheid	
stemt.	Hopelijk	zullen	na	afloop	van	de	cursus	een	flink	aantal	deelnemers	
kiezen voor het lidmaatschap van de club. 

De commissie die zich bezighoudt met ledenwerving en ledenbehoud pre-
senteerde zich op de algemene ledenvergadering met haar plannen. Werving 
zal gedurende het gehele jaar moeten plaatsvinden om de club op sterkte te 
houden en het liefst te laten groeien. Daarmee is het werk van deze commissie 
van groot belang.

Tijdens de ALV deed het bestuur een klemmend beroep op de leden om vaca-
tures te vervullen. In november ontstaat, naast de al bestaande vacatures, een 
voorzittersvacature	en	dat	betekent	dat	er	nog	maar	drie	bestuursleden	over	
zijn	en	dat	is	te	weinig.	En	we	willen	juist	zoveel!		Daarom,	meld	jezelf	of	moge-
lijke kandidaten aan voor het bestuur.

albert Buist

Sinds	1	april	is	Cor	Nel	in	
vaste dienst als Groundsman.
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PINKSTERTOERNOOI 2013
DLTC TENNISPARK DE FOLGEREN DRACHTEN 6 t/m 9 juni 2014

43e

Inschrijving t/m 22 mei 2014, 24.00 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 G. Jeeninga
Toernooileider: Mevrouw R. Swildens
         
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. 

        

Prijzenpot maar liefst € 3.500

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

PINKSTERTOERNOOI 2014

Prijzenpot maar liefst € 3.500
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Kampeermogelijkheden 
op het park
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In zijn rugzak zat ook een hoop werk, liefde en inzet 
voor	DLTC.	Naast	bergwandelen	was	tennis	een	passie	
voor	hem.	En	daar	heeft	DLTC	volop	van	kunnen	profi-
teren.
Michiel	was	voorzitter	van	1988	tot	1995	en	in	die	7	
jaar	dat	hij	de	voorzittershamer	hanteerde,	wist	hij	de	
organisatie	uit	te	bouwen	tot	een	goedlopende	ma-
chine.	Uiteraard	had	hij	de	tijd	mee.	Tennis	was	hot	en	
de	club	groeide	in	die	tijd	van	1000	naar	1200	leden	en	
er was een grote wachtlijst.

Onder	zijn	voorzitterschap	kreeg	het	park	een	complete	
metamorfose. De hal werd uitgebreid met 2 banen. 
Het	park	werd	heringericht	en	flink	uitgebreid.	Er	werd	
grond aangekocht voor de 2 gravelbanen 12 en 13 
en later de kunstgrasbanen 14 en 15. Het parkeerter-
rein werd uitgebreid en het terras werd op de schop 
genomen. Het is maar een kleine bloemlezing van de 
projecten die toen zijn gerealiseerd. 
Toen	hij	de	voorzittershamer	neerlegde	waren	zijn	
afscheidswoorden:	‘Mijn	periode	als	voorzitter	was	
een	drukke	maar	zeer	boeiende	tijd.	Ik	vind	dat	we	als	
bestuur zeer slagvaardig zijn geweest en daardoor veel 

“DE rUgzak kaN af, 
DEzE ToChT IS VoLBraChT.”

 Deze toepasselijke woorden geven het afscheid van 
Michiel Burema op treffende wijze weer.
De tekst slaat op zijn grote hobby wandelen in de Zwitserse 
bergen, maar vooral ook op zijn actieve leven.

Michiel wandeldt 
in zijn geliefde  
Zwitserse Alpen

bereikt	hebben.	Daarom	vind	ik	het	nu	een	mooi	tijdstip	om	
te stoppen. De tent loopt goed naar mijn idee, ik laat de club 
achter	met	een	financieel	gezonde	basis	en	in	mijn	ogen	een	
schitterend	geoutilleerd	park	voor	iedereen.”

De sporen van Michiel zijn op het park nog duidelijk zichtbaar 
en	daar	is	DLTC	hem	nog	steeds	dankbaar	voor.	Hij	zal	voor	altijd	
verbonden blijven met de historie van de club.

Wij wensen namens DLTC Janke en Fokke Jan veel sterkte 
toe met dit verlies. 

Jantsje kingma

Michiel Jan Burema is na een langdurige 
ziekte overleden op 7 april j.l.  

Hij was nog maar 58 jaar.

Michiel tijdens de jaar-
vergadering in 1993

DIT CLUBBLaD kUN JE ook LEzEN op 
DE DLTC-homEpagE: WWW.DLTC.NL. D
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Michiel is niet Meer!
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 tossen
Vanaf 1 april tot 1 oktober wordt op het DLTC-park de tossavond en de tossmor-
gen georganiseerd.

Topdrukte 
Op dinsdagavond vanaf 19.00 uur en op woensdagmorgen vanaf 9.00 uur kun je 
dubbelwedstrijden spelen in wisselende samenstelling. 
Het tossen is razend populair, vooral op de dinsdagavonden heerst er vaak een 
topdrukte op het park. Tossen is een uitstekende gelegenheid kennis te maken 
met andere DLTC-leden en om tennisvrienden te maken. 

Wisselende partners
De organisatie is op dinsdagavond in handen van Piet Tillema en op woensdag-
morgen zwaait Willemien Bester de scepter. 
Je hoeft je van tevoren niet op te geven. Op het park lever je je tennispas in. De 
passen worden door elkaar gehusseld en in een speelschema gelegd. Je speelt dus 
altijd met wisselende partners en tegenstanders. Bij de indeling wordt er, indien 
mogelijk, naar sterkte ingedeeld.

Een wedstrijd duurt 45 minuten en je mag zelf bepalen hoe vaak je mee wilt doen.

tot ziens bij het tossen.

Foto´s van de open dag. 

Kijk ook op de DLTC website, waar 
nog meer prachtige foto´s staan. 

De organisatie was er helemaal klaar voor.

Kijk	ook	op	de	DLT-
Chomepage,	Twitter	
en Facebook
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Een team van 25 vrijwilligers(junioren en senioren) stond met trots klaar om 
53 deelnemers te mogen ontvangen op ons mooie park.

Hadden we vorig jaar nog te maken met tegenslag en vertraging door sneeuw, 
kou en regen, dit jaar hadden we het mooiste weer wat je je kon wensen. 
Met	dank	aan	Piet	en	Cor	lag	het	park	er	prachtig	bij.	

Deelnemers konden onder begeleiding van de trainers zelf proberen een bal-
letje	te	slaan.	Voor	elke	deelnemer	wachtte	na	afloop	een	gratis	drankje	met	
een stukje oranjekoek. Op het zonovergoten terras kon iedereen genieten van 
een	gratis	ijsje	en	door	onze	jeugdleden	gebakken	poffertjes.	Onze	enthousiaste	
jeugdleden	hebben	het	gepresteerd	om	1800	poffertjes	te	bakken,	waarvoor	
respect.
Gedurende	de	hele	dag	werden	er	trainingen	gevolgd	door	onze	prestatieve	
competitieteams.	Daarnaast	werd	de	wintercompetitie	afgesloten.	Kortom	een	
gezellige drukte.

En het resultaat mag er zijn! 
6	Nieuwe	leden		en	50	deelnemers	aan	Maak	Kennis	Met	Tennis

Wij	kijken	als	commissie	terug	op	een	succesvolle	dag!	En	volgend	jaar	kan	ons	
draaiboek zo weer uit de kast gehaald worden. Wil jij volgend jaar een bijdrage 
leveren aan het organiseren van de OTD laat het ons dan weten. 

Joske van der Sluis, Jort de Vries, freek Bokma, pieter en Jeanine Talsma, Jan 
Boonstra, Ilse pfann, Nanning Bulthuis, Tineke van der Berg  en marjon rem-
mers.

VErSLag opENTENNISDag
Op 29 maart 2014 was weer de opentennisdag van DLTC.

Prachtig weer. Het kon niet 
beter. En het enthousiasme 
was bijzonder groot.
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Nieuwe toiletten

De aanleg van de nieuwe playground Onder: De eerste training op het nieuwe veld

BarDIENSTCoörDINaTorEN  SLEUTELaDrESSEN 
 Week 18 28 april t/m 4 mei
Hans	van	Engen	 Kletsterlaan	19	  
Week 19 5  t/m 11 mei
Jan de Munnik De Folgeren 3  
Week 20 12 t/m 18 mei
Sietze Hof De Folgeren 11  
Week 21 19  t/m 25 mei
Pedro	Verhoeckx	 De	Nijverheid	9	  
Week 22 26 mei t/m 1 juni
Hylke	Simonides	 De	Emma	11	  
Week 23 2 t/m 8 juni
Hans	van	Engen	 Kletsterlaan	19	

opENINg pLaygroUND
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opENINg pLaygroUND

Tennisvereniging DLTC hoopt met playground voor de 
jeugd op nieuwe opleving

DRACHTEN	–	Tennisvereniging	DLTC	heeft	als	eerste	tennisclub	in	
Nederland	voor	haar	jeugdleden	een	eigen	tennisparkje	aange-
legd, een kidsplayground. Vanmiddag werd het geopend.
De	club	heeft	twee	banen	en	een	coniferenhaag	opgeofferd	
voor het jeugdparkje, dat bestaat uit vijf kleine veldjes en twee 
middelveldjes.	Bovendien	heeft	de	playground	een	oefenmuur,	
waarop	binnenkort	hippe	figuren	worden	geschilderd.
Tenniskids
Bij het opleiden en trainen van de jeugd maakt de club gebruik 
van	een	nieuw	programma	van	de	KNLTB,	Tenniskids.	De	Tennis-
bond	heeft	het	vorig	jaar	ingevoerd	om	tennis	leuker	te	maken	
voor	de	jongste	generatie.	De	trainers	van	DLTC	werken	nu	op	
de veldjes met verschillende soorten ballen. Beginners spelen 
met de rode bal, daarna volgen de oranje bal en de groene, om 
tenslotte	uit	te	komen	bij	de	gewone	gele.
Op dezelfde manier zijn ook de velden van een kleur voorzien. 
De eerste beginselen worden bijgebracht op de rode velden, 
daarna volgt de overstap naar de oranje banen. Door de ver-
anderingen	in	wedstrijden,	competities	en	trainingen	door	te	
voeren wil de  Tennisbond de sport weer hip maken bij de jeugd.
Grootste club
DLTC was ooit de grootste tennisclub van Friesland, met op het 
hoogtepunt rond de 1200 leden. Tegenwoordig zijn daar nog on-
geveer	650	van	over.	Een	paar	jaar	geleden	kostte	een	wijziging	
in het vrijwilligersbeleid, waarbij iedereen verplicht werd om 
taken	binnen	de	club	te	verrichten,	zoals	kantinedienst,	de	club	
honderden	leden	ineens.	Daarna	heeft	de	daling	zich	gestaag	
voortgezet. Met de serieuze aanpak van het jeugdtennis hoopt 
DLTC	de	stijgende	lijn	weer	te	pakken	te	krijgen,	zegt	voorzitter	
Albert Buist.

,,We hebben gelukkig nog een aardige jeugdafdeling en door 
deze nieuwe banen kunnen jongeren hier goed trainen. We 
hopen ook dat er nieuwe leden bij komen, want wie de jeugd 
heeft,	heeft	de	toekomst.	We	hebben	nog	altijd	een	prachtig	
complex, met elf gravelbanen en twee van kunststof buiten 
en vijf banen in de hal. Maar als we dat allemaal draaiende 
willen houden, hebben we toch een bepaald aantal leden 
nodig.”
Niet verder dalen
,,DLTC zit nu op een punt dat we niet nog verder willen dalen. 
We hebben daarom Freek Bokma aangetrokken als vereni-
gingsmanager en we proberen ook op andere manieren 
een	professioneler	organisatie	van	de	grond	te	krijgen.	We	
hebben	overdag	betaalde	krachten	in	de	kantine,	we	betalen	
voor het baanonderhoud en ook hebben we drie trainers in 
dienst.”
In	de	toptijd	waren	er	wachtlijsten,	maar	wie	nu	een	balletje	
wil	slaan	heeft	bijna	altijd	wel	een	lege	baan	tot	zijn	beschik-
king.	,,We	hebben	zo’n	prachtige	accommodatie,	wij	vragen	
ons echt af waar het nu aan ligt dat we nog steeds leden 
kwijt raken. We hopen dat dit de kentering is, dat hierdoor de 
mensen	zien	dat	er	weer	leuke	dingen	gebeuren	bij	DLTC.”
Tweede sport in Nederland
Tennis	is	na	voetbal	nog	altijd	de	tweede	sport	in	Nederland,	
maar in de media is de aandacht volgens Buist niet in ver-
houding. ,,We missen misschien wel een lokale held, er is een 
nieuwe	Krajicek	nodig.	Tennis	is	ook	een	heel	sociale	sport,	
die	je	tot	op	hoge	leeftijd	kunt	doen.	We	hebben	hier	leden	
rondlopen	van	boven	de	tachtig.”
DLTC	gaat	de	komende	tijd	ook	beter	werven	in	de	nieuwe	
woonwijken aan de noordkant van Drachten. ,,Zowel voor 
recreatie	als	voor	prestatie	kunnen	mensen	bij	ons	terecht.	
Over acht jaar vieren we ons eeuwfeest en we willen dat het 
hier	dan	weer	bruist.”
-	See	more	at:	http://www.drachtstercourant.nl/
nieuws/34162/tennisvereniging-dltc-hoopt-met-playground-
voor-de-jeugd-op-nieuwe-opleving/#sthash.q0PbJU5K.dpuf

Foto’s Fokke Wester
Artikel geplaatst door Fokke Wester op 23-04-14 18:55
-	See	more	at:	http://www.drachtstercourant.nl/
nieuws/34162/tennisvereniging-dltc-hoopt-met-playground-
voor-de-jeugd-op-nieuwe-opleving.

praChTIg arTIkEL mET 
praChTIgE foTo’S oVEr DE 
opENINg VaN DE pLaygroUND 
BIJ DLTC op 23 aprIL J.L. IN DE 
DraChTSTEr CoUraNT

Overgenomen van de homepage van de 
Drachtster Courant.
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Voorzitter	Albert	Buist	verricht	het	openingswoord.

Piet van der Vlugt  en 
Cor	Nel	ontvangen	te-
recht een bos bloemen 
voor hun inzet.

Na	de	opening	werd	er	vollop	genoten	van	de	niewe	accommodatie

Met een druk op de knop, door  
Kees	Robbertsen	en	Jort	Tibbesma,	
werd	het	confetti	kannon	in	werking	
gezet, waarmee de playground of-
ficieel	is	geopend.

Je kunt ook 
leuke dingen 
doen met 
confetti

Foto’s van de opening van de playground
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Zondagavond 16 maart, de slotavond van de zondag-
avondrecreatietennis had een bescheiden opkomst van 
23 deelnemers, desondanks een bijzonder geslaagd 
einde van dit winterseizoen. In theorie kon Dirk Hoek-
man (tot dan toe 2e in het algemeen klassement en is 
dat ook gebleven) René Meeuwisse nog passeren, maar 
René was op deze finaleavond wederom in topvorm en 
wist al zijn wedstrijden te winnen.

Een terugblik op het afgelopen seizoen
Maar liefst 72 deelnemers hebben één of meerdere keren 
meegedaan	aan	deze	genoeglijke,	recreatieve	tennis-
avondjes.
Waarvan maar liefst 38 debutanten, waaronder veel 
MKMT-ers	met	bijzonder	talent.
Slechts	5	spelers	waren	alle	8	avonden	van	de	partij.

Als beste dame is op de 3e plaats geëindigd: Meintje Hof.  
Ze had nog hoger kunnen eindigen als ze niet zo vergeet-
achtig	was	geweest.
Het beste gemiddelde per avond was voor Marcel v.d. 
Wouden,	hij	heeft	alle	wedstrijden	gewonnen,	maar	was	
helaas maar één zondag aanwezig.

Alle gekroonde dagwinnaars:
   27 oktober  Monique Hoekstra  
   René Meeuwisse
   10 november  Laura Mulder   
   Ype Tiekstra
   24 november  Hanna Blom   
   Andries v.d. Velde
   15 december 	 Monika	Stoffels	 	 	
	 	 	 Ben	Koot
   19 januari  Anke-Mare Haanstra  
	 	 	 Hindrik	Koning
     9 februari  Anneke Mud   
	 	 	 Matthijs	Louwsma
   23 februari	 	 Sietske	Kleiterp	 	 	
   Marcel v.d. Woude
   16 maart  Ria Hoekman   
   Ab Alberts  

De commissie bedankt hoofdsponsor Dirk Hoekman van 
Hoekman Transportbemiddeling voor het beschikbaar 
stellen van de begerenswaardige prijzen en natuurlijk BIOS 
Drachten	voor	de	vele	bioscoopbonnen.	Dirk	heeft	toege-
zegd	in	het	seizoen	2014	–	2015	ons	wederom	met	fraaie	
prijzen te willen steunen.

De	zondagavondrecreatietenniscommissie	bedankt	alle	
spelers van het afgelopen seizoen voor hun deelname 
en hoopt dat zij in het nieuwe seizoen allemaal (zo vaak 
mogelijk) weer acte de présence zullen geven. 

De eerste 4 geplande speeldagen  van het nieuwe winter-
seizoen zijn:  
26 oktober
  9 november
23 november
14 december

Opgave is nu al mogelijk via zondagavondtennis@dltc.nl

Voor de liefhebber kan ik op verzoek het algemeen klas-
sement via de mail nog toesturen, zodat je in alle rust je 
persoonlijke eindnotering nog even kunt controleren.

pedro Verhoeckx

zoNDagaVoNDTENNIS

René Meeuwisse wint voor de 2e 
keer op rij de “Hoekman-Cup”

Dirk Hoekman feliciteert René Meeuwisse 
met	zijn	welverdiende	titel.

  1 Rechts
  2 Dat is fout
  3 Tweede
		4	De	serverende	partij
		5	De	serverende	partij
		6	Nee
  7 Voetdout melden
  8 Let
  9 Ja
10	Nee

Antwoorden Quiz

op pagina 18
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Op de ALV van 14-04-2014 hebben wij ons als 
commissie ledenwerving en ledenbehoud 
aan de leden voorgesteld en uiteengezet waar 

we ons mee bezig houden.

Voor diegenen die dat gemist hebben, willen we ons 
ook nog graag op deze manier even kort voorstellen.
Onder aanvoering van Jelle Jan van der Duim zijn wij 
als commissie in januari van start gegaan. Freek Bokma, 
Janneke van Zanten, Andre Dat en Marjon Remmers zijn 
de overige leden van de commissie.

De aanleiding voor een nieuwe commissie is het DLTC 
beleidsplan 2013-2017 zoals dat anderhalf jaar geleden 
gepresenteerd is op de ALV. In dit plan zijn meerdere 
aandachtspunten benoemd. Twee heel belangrijke zijn 
“het	ledenbestand”	en	“de	betrokkenheid	van	leden	bij	
de	club”.	

Wij	hebben	ons	als	commissie	aangemeld	bij	“clubkoers”.	
Dit	is	een	digitale	werkomgeving,	(financieel)	onder-
steund	door	de	KNLTB.	Middels	een	stappenplan	kun	je	
beleid ontwikkelen voor je club. Zo ook voor ledenwer-
ving en ledenbehoud.
Volgens het stappenplan zijn we begonnen met het ver-
zamelen	van	informatie.	Hieruit	is	naar	voren	gekomen	
dat we vooral leden verloren hebben bij de jonge jeugd 
en	in	de	leeftijd	tussen	40-60jaar.	Daarnaast	hebben	we	
geïnventariseerd wat de club al doet aan ledenwerving 
en ledenbehoud. Voor het tweede jaar op rij hebben 
we een OTD georganiseerd, zie het verslag elders in het 
clubblad. 
Onder andere door het aanstellen van de verenigingsma-
nager Freek en het uitbreiden van het takenpakket van 
de trainers is er al heel veel voor de jeugd gerealiseerd 
om leden te werven en te behouden. Zo zijn er de afge-
lopen	jaren	activiteiten	georganiseerd	die	mede	door	het	
succes	en	het	hoge	deelnemersaantal	al	een	traditie	aan	
het worden zijn. 

Denk aan:
•	 De clubkampioenschappen in dezelfde week als de 

senioren.
•	 Het bowlen in de winter
•	 De	tenniskampeerweek	tijdens	het	toernooi	in	Beet-

sterszwaag
•	 Het	activiteitenweekend	op	Schiermonnikoog

Door	de	realisatie	van	de	playground	krijgt	de	jeugd	let-
terlijk een centrale plek binnen de club.
Als commissie hebben we besloten dat er op dit moment 
voor de jeugd al veel bereikt is en dat we hier voorlopig 
op voort kunnen borduren.

We	willen	ons	richten	op	de	ledengroep	in	de	leeftijd	van	40-60	
jaar. Dit is waarschijnlijk de grootste ledengroep met de groot-
ste	participatie.	Omdat	dit	de	dragers	van	onze	vereniging	zijn,	
moeten we  zuinig zijn op deze groep. Maar wat zijn de wensen 
en	behoeftes	van	deze	groep?	Door	diverse	sportorganisaties	is	
er wel onderzoek gedaan naar wat leden belangrijk of minder 
belangrijk vinden. 
Het	frappante	is	dat	er	bij	DLTC	enorm	veel	activiteiten	worden	
georganiseerd voor deze groep mensen, maar we weten hele-
maal	niet	of	dit	aansluit	bij	hun	wensen	en	behoeften.	Dit	willen	
we op zeer korte termijn onderzoeken.
Daarvoor vragen we onze leden om medewerking. We willen 
graag weten wat er goed gaat, wat er beter kan, wat er moet 
veranderen of wat er extra georganiseerd moet worden.
Daarom aan jullie de vragen:
Hebben	jullie	ideeën/suggesties?
Wie	wil	er	actief	meedenken?
Heeft	iemand	ervaring	met	onderzoeks-	en	enquête	methoden	
en	wil	ons	helpen?
Willen jullie op korte termijn meewerken aan een onderzoek 
en/of	enquête?
Kortom	wil	je	actief	meewerken	als	lid	van	onze	commissie	of	
ondersteunen bij het onderzoek meld je dan bij een van ons. 

Op de ALV in het najaar willen we onze resultaten en een be-
leidsplan presenteren. 

Namens de commissie,
marjon remmers

verslag coMMissie 
ledenwerving en ledenbehoud

Marjon Remmers doet verslag van leden-
werving en ledenbehoud.
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Aanwezig: 29 leden (quorum: 0,05 x 523 seniorleden= 27; 
totaal	aantal	leden	op	14/4:	624)
Afwezig	met	kennisgeving:	Piet	Kingma,	Pieter	Talsma,	
Klaas	Stroosma,	Jan	de	Munnik,	Bart	Schaafsma,	Marjon	
Hollander.

Opening

Mededelingen
Cor	Nel	is	benoemd	als	nieuwe	groundsman.	Cor	is	dit	
voorjaar	al	volop	actief	bij	het	gereed	maken	van	de	
banen.  Hij wordt ingewerkt door Piet van der Vlugt. 
Gedurende een periode van 2 jaar bouwt Piet uren af en 
Cor uren  op.

Ingekomen stukken
Geen.

Notulen ALV 25 november 2013
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
Financieel	overzicht	2013	en	begroting	2014.
Riet	Swildens	vraagt	wat	er	in	kas	zit.	Durk	Koster:	
€80.000,- .
Dirk	Hoekman	vraagt	waarom	de	kantinekosten	lager	
zijn	begroot	(realisatie	2013:	€6316	,	begroting	2014:	
€4000,-).	Durk:	Het	eigen	verbruik	via	consumptiepassen	
is verminderd.
Waarom voor het zondagavondtennis meer is begroot is 
niet duidelijk.
Wobbe Haitsma mist een post toernooien. Durk: Die 
bedruipen zich zelf.
Jan	Koster	vraagt	zich	af	of	de	opbrengsten	van	contribu-
tie	en	trainingen	wel	reëel	zijn	ingeschat.	Durk	noemt	de	
groei doelstelling die we ons voor 2014 hebben gesteld. 
Jelle Jan wijst er op dat het aantal aanmeldingen voor 
MKMT	hoger	is	dan	vorig	jaar.
Desgevraagd zegt Durk dat de sponsoropbrengsten hoger 
zijn begroot als gevolg van de inspanningen van de ver-
enigingsmanager.

Verslag kascommissie
De kascommissie is niet aanwezig. Marjon Hollander 
heeft	een	mail	gestuurd	dat	ze	ziek	is	geworden.	Daarin	
schrijft	ze	dat	de	kascommissie	heeft	geconstateerd	dat	
de boeken overeen komen met wat er op de rekening 
staat.
De vergadering gaat akkoord met deze wijze van goed-
keuren en verleent de penningmeester décharge.

Benoeming kascommissie 2014
Pieter Talsma treedt af. Bart Schaafsma en Marjon Hollander 
worden	benoemd.	Reserve:	Martijn	Hoekstra.

Voorstellen verbetering clubwerk
Ab Alberts memoreert de doelen van de werkgroep: Draagvlak 
en	beter	clubwerk.	Het	bestuur	heeft	de	aanbevelingen	van	de	
werkgroep geamendeerd. Wat nu voorligt wordt gedragen door 
het bestuur.
Ab licht de aanbevelingen zoals die in het begeleidende stuk 
zijn verwoord, toe.
• Ad a.                                                                                                                                                 

Minder	bardiensten.	Een	aantal	middagen	is	inmiddels	
geschrapt. Dit wordt aan de hand van beschikbare bezet-
tingsgegevens	verder	uitgewerkt.

•	 Er	komen	geen	automaten	ter	vervanging	van	bardiensten	
gezien de slechte ervaringen met de automaat in de hal en 
het verlies aan sfeer.

•	 Harrie	Hofstee	zou	de	sluitingstijd	van	23.15	uur.	graag	ver-
ruimd zien. Het is niet in overeenstemming met het bordje 
waarop nog 23.45 uur staat.

•	 Antwoord: Hier is voor gekozen omdat de late bardienst 
moeilijk te vervullen is. Het hangt nu van de welwillend-
heid van de bardienst af of de bar later dicht gaat.

• Ad. b 
•	 Om meer inzicht te krijgen in de klussen die er gedaan 

worden	is	een	andere	organisatie	nodig.	Die	organisatie	
moet duidelijk maken wie welke klussen coördineert en 
verantwoordelijk is voor de verslaglegging.

•	 Het	bestuur	bezint	zich	binnenkort	over	een	meer	effici-
ente	en	transparante	organisatie,	waarbij	iedere	commis-
sie op één of andere manier is vertegenwoordigd in het 
bestuur.	Ze	wordt	daarin	begeleid	door	de	KNLTB.

• Ad c.
•	 De bardienstcoördinatoren gaan de 70 plussers persoonlijk 

benaderen voor bardiensten.
•	 Het bestuur denkt aan een vrijwillige bijdrage en niet aan 

het	oprekken	van	de	leeftijdsgrens	voor	clubwerk.

VErSLag aLV VaN 14 aprIL 2014
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• Ad.d
•	 De	inzet	van	het	kantinepersoneel	in	de	ochtenduren	blijft	

gehandhaafd vanwege het schoonmaakwerk dat vroeg moet 
gebeuren	en	de	bezetting	van	de	banen	in	de	ochtenduren.

•	 Met	het	kantinepersoneel	is	overeengekomen	dat	ze	flexibel	
inzetbaar zijn bij toernooien e.d.

• Ad.e
•	 Belonen en enthousiasmeren van clubwerk door b.v. gezel-

lige avonden, verkiezing van de vrijwilliger van het jaar etc. te 
organiseren 

•	 Het huidige beleid met de beschikbaarstelling van de pasjes: 
Eerst	inschrijven	dan	pas	je	pasje,	roept	discussie	op.	Het	is	
de vraag in hoeverre dat drukmiddel (nog) nodig is. De me-
ningen verschillen. Ab constateert wel dat de stemming po-
sitiever	is	en	dat	het	aantal	leden	dat	nog	niet	ingeschreven	
heeft,	kleiner	wordt.	Er	wordt	nu	aan	gedacht	de	restgroep	
op te bellen met de vraag welke bardienst of klus men wil 
doen	of	dat	men	wil	afkopen.	

•	 Overigens wordt het zelf plannen van de bardiensten hoog 
gewaardeerd. We moeten niet toe naar het opleggen van 
een	bepaalde	tijd.

Presentatie werkgroep 
 ledenwerving/ledenbehoud

Marjon Remmers stelt eerst de werkgroep voor. Deze bestaat 
uit Jelle Jan, Freek, Janneke en André (vanuit de jeugdcommis-
sie) en Marjon.
De werkgroep constateert vooral een terugloop bij de jonge 
jeugd en de groep van 40 tot 60 jaar.

Welke acties zijn in uitvoering?
Open tennisdag. 
•	 Er	ligt	een	draaiboek	klaar.	De	OTD	van	29	maart		heeft	52	

deelnemers	getrokken.	Dat	heeft	direct	5	nieuwe	leden	
opgeleverd	en	een	groot	aantal	aanmeldingen	voor	MKMT.	

In totaal zijn er tot nu toe meer dan 50 deelnemers , waar-
van zo’n 30 jeugd. Voor deze dag zijn 25 vrijwilligers in touw 
geweest.

•	 Schooltennistoernooi.
•	 De aanleg van een playground voor de jeugd.
•	 Weekend Schiermonnikoog, tenniskampeerweek in Beetster-

zwaag, clubkampioenschappen en bowlen.

Dit jaar ligt het accent op de groep van 40 tot 60 jaar. We willen 
graag	weten	wat	die	groep	belangrijk/minder	belangrijk	vindt.	In	
ieder	geval	competities	en	toernooien.
Om	meer	informatie	te	krijgen,	wordt	een	beroep	gedaan	op	de	
leden	om	mee	te	werken	aan	een	enquête.

Discussie:
Reint Smid vraagt zich af of voldoende duidelijk is waarom men-
sen de club verlaten.
Genoemde redenen: blessures, verhuizing, clubwerk, de kosten.

Mogelijkheden:
•	 Kansen	liggen	er	ook	bij	het	overheidsbeleid	om	het	bewe-

gen	te	stimuleren.
•	 Subsidie	voor	activiteiten	op	de	playground.
•	 Stel de playground ook open voor niet leden.
•	 Kortingen	geven.	Inmiddels	is	besloten	om	een	ieder	die	zich	

na	MKMT	opgeeft	als	lid	het	eerste	jaar	korting	te	geven	(	
senioren betalen dan €65,- en de jeugd €30,-).

Jantsje	Kingma	stelt		een	tennisreünie	voor	40	plussers	voor.
Marjon doet nogmaals een beroep op de leden om mee te wer-
ken	aan	de	enquête.
Er	zal	dan	tijdens	de	ALV	in	het	najaar	teruggekoppeld	worden	
door de werkgroep.
Afschaffing	regel	dat	kunstgrasbanen	afgeschreven	moeten	wor-
den als alle gravelbanen bezet zijn.
Dit	voorstel	van	Jan	Koster	wordt	met	1	stem	tegen	en	1	onthou-
ding aangenomen.
Dit speelde b.v. de afgelopen weken bij de voorbereiding op de 
competitie,	waarbij	men	op	een	gravelbaan	wil	oefenen.	
Er	wordt	gepleit	voor	het	behoud	van	de	kunstgrasbanen	voor	
de leden die zoveel mogelijk in de winter buiten willen spelen. 
Mocht	er	financiële	ruimte	zijn	dan	zouden	ze	vervangen	moeten	
worden door all- weatherbanen.

Mededelingen bestuur
De	voorzitter	geeft	aan	dat	hij	aan	het	eind	van	dit	jaar	stopt.
Naar	aanleiding	hiervan	en	gezien	de	langdurige	onderbezetting	
van	het	bestuur,	houdt	Durk	Koster	een	pleidooi	voor	een	extra	
inspanning om bestuursleden te vinden. De statuten gaan uit van 
7 bestuursleden, terwijl er straks nog maar 3 over zijn. Het gaat 
dus	niet	alleen	om	een	voorzitter,	maar	ook	om	algemene	leden.
Pedro Verhoekcx stelt voor dat een ieder van de aanwezige leden 
3	à	4	leden	belt	die	hij/zij	geschikt	acht.	De	aanwezigen	stemmen	
hiermee in.

Aandachtige toehoorders.

Vervolg op pagina 18

Vervolg ALV
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tennisquiz..voor de jeugd
 
1.		Vanaf	welke	kant	begint	een	speler	bij	de	aanvang	van	een	tiebreak	te	serveren?
2.		Nadat	de	serveerder	de	bal	heeft	opgegooid	om	te	serveren	besluit	hij	niet	te	slaan	en
	 vangt	hij	de	bal	op	met	het	racket.	Mag	dit	of	is	dit	fout?
3.		Terwijl	de	bal	in	het	spel	is,	rolt	vanaf	een	andere	baan	een	bal	het	veld	in.	Er	wordt	een	let	gegeven.	De	serveerder		
 had daarvoor zijn eerste service fout geserveerd en de tweede
	 service	correct.	Mag	de	serveerder	nu	een	eerste	of	een	tweede	service	slaan?
4.		Een	bal	die	geserveerd	is,	raakt	de	partner	van	de	ontvanger	voordat	hij	de	grond	raakt.
	 Wie	wint	het	punt,	de	serverende	of	ontvangende	partij?
5.		Een	speler	die	twee	meter	achter	de	baseline	staat	vangt	de	bal,	die	duidelijk	uit	zou	gaan,
	 op	voordat	hij	gestuit	heeft.	Wie	heeft	het	punt?
6.  Tijdens het spel breken de snaren van het racket van een speler. Mag deze speler een let
	 vragen?
7.		Wat	doe	je	als	je	ziet	dat	je	tegenstander	bij	de	service	met	een	voet	de	achterlijn	raakt?
8.		Tijdens	een	rally	rolt	er	een	bal	op	de	baan.	Wat	wordt	er	beslist?
9.  Je slaat een bal langs de netpaal (niet over het net) in het speelveld van 
	 de	tegenstander.	Mag	dit?
10 Je tegenstander staat heel dicht op het net en slaat een bal terug door 
	 met	zijn/haar	racket	over	het	net	te	komen.	Mag	dit?
Antwoorden op pagina 11.

Er	zijn	nog	meer	vacatures:	redacteur	digitale	nieuws-
brief,	redacteur	kleurenblad,	kassabeheer,	ICT	man/
vrouw,	coördinator	kantine.
Inmiddels	heeft	Annelies	Bouma	zich	bereid	verklaard	de	
ledenadministratie	over	te	nemen.	Piet	Kingma	stopt	aan	
het eind van dit jaar. 
Jantsje	Kingma	stopt	eind	dit	jaar	met	de	redactie	van	
het clubblad.
Jetze Westra is gestopt met de ICT taak. Albert Riemer-
sma neemt waar.
Marcel	van	Uffelen	stopt	eind	dit	jaar	met	kassa	beheer.
Er	komt	een	vacature	rubriek	op	de	website.

Rondvraag
Harrie Hofstee zou graag in het clubblad het begin en 
eind van de tossavond vermeld zien.

Verder pleit hij voor een digitale nieuwsbrief. De voor-
zitter	antwoordt		dat	dit	inderdaad	gaat	gebeuren.	
We beschikken inmiddels over een vrijwel sluitend e-
mailbestand. Dit jaar verschijnt het papieren clubblad 
voor het laatst. Het is wel de bedoeling om 1 of 2 keer 
per jaar een kleurenblad uit te geven, zoals dat recent 
is uitgekomen.
Inmiddels is ook het logo vernieuwd. Dit wordt gelei-
delijk ingevoerd.
Jan	Koster	wijst	erop	dat	van	de	onbeheerd	op	de	bar	
staande pasjes het saldo kan worden afgelezen.

Sluiting

 hans Volbeda

Vervol verslag ALV
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ACTIVITEITEN & TOERNOOIKALENDER DLTC 2014

.MEI       
4 mei. ROG Jeugdwedstrijdjes 9.00 - 12.00 uur   
6	mei.	 Dinsdagcompetitie	 13.00	tot	17.00	uur	 	
7	mei.	 Start	Herencompetitie	 18.00	tot	22.00	uur	 	
8	mei.	 Donderdagcompetitie	 Dames(middag)	Heren(avond)	
10	mei.	 Zaterdagcompetitie		 Zaterdagcompetitie	13.00	-	19.00	uur	
11	mei.	 Zondagcompetitie	KNLTB	 9.00	tot	18.00	uur	 	
13 mei. Tennisclininc 50+ 19.30 uur   
13	mei.	 Dinsdagcompetitie	 13.00	tot	17.00	uur	 	
14	mei.	 Start	Herencompetitie	 18.00	tot	22.00	uur	 	
15	mei.	 Donderdagcompetitie	 Dames(middag)	Heren(avond)	
17	mei.	 Zaterdagcompetitie		 Zaterdagcompetitie13.00	-	19.00	uur	
18	mei.	 Zondagcompetitie	KNLTB	 9.00	tot	18.00	uur	 	
20	mei.	 Dinsdagcompetitie	 13.00	tot	17.00	uur	 	
21	mei.	 Start	Herencompetitie	 18.00	tot	22.00	uur	 	
22	mei.	 Donderdagcompetitie	 Dames(middag)	Heren(avond)	
24	mei.	 Zaterdagcompetitie		 Zaterdagcompetitie	13.00	-	19.00	uur 
25	mei.	 Zondagcompetitie	KNLTB	 	 9.00	tot	18.00	uur  
27	mei.	 Dinsdagcompetitie	 13.00	tot	17.00	uur	 	
28	mei.	 Start	Herencompetitie	 18.00	tot	22.00	uur	 	

31	mei.	 Zaterdagcompetitie		 Zaterdagcompetitie	13.00	-	19.00	uur	

JUNI       
1	juni.	 Zondagcompetitie	KNLTB	 9.00	tot	18.00	uur	 	
1 juni. ROG Jeugdwedstrijdjes 9.00 - 12.00 uur   
7,8 en 9 juni. Open Pinkstertoernooi Drachten 9.00 - 20.00 uur   
15	juni.	 Junior	/	Seniortoernooi	 10.00	-	13.00	uur	 	
19	juni.	 Ladiesday	Friesland	 Locatie	onbekend	 	
21	juni.	 Midzomernachttoernooi	 19.00	-	24.00	uur	 	

JULI       
2 juli. Lesserstoernooi Senioren 19.00 - 23.00 uur  
5	juli	t/m	17	augustus.	 Zomervak.	Onderwijs	 Zomervakantie	Onderwijs	 	 	 6 
juli. ROG Jeugdwedstrijdjes 9.00 - 12.00 uur  

AUGUSTUS       
3 aug. ROG Jeugdwedstrijdjes 9.00 - 12.00 uur  
11	t/m	17	augustus	 Jeugdkamp/Toernooi	Jeugdkamp	/	Toernooi	 Beetsterzwaag	 	 	
25	t/m	29	augustus	 Jeugd	Kei	Toernooi	 16.00	tot	20.00	uur	 	
30	&	31	augustus	 Jeugd	Kei	Toernooi	 9.00	tot	17.00	uur	 	

SEPTEMBER       
7 sept. ROG Jeugdwedstrijdjes 9.00 - 12.00 uur  
10	sept.	 Start	Najaarscompetitie	Heren	 18.00	-	22.00	uur	 	
13	sept.	 Lesserstoern./Barbecue/Lesserstoernooi		 Barbecue	 15.00	tot	18.30	uur	 	 14 
sept.	 Slottoernooi	Senioren	 10.30	tot	17.00	uur	 	
17	sept.	 Najaarscompetitie	Heren	 18.00	-	22.00	uur	 	
20 & 21 sept. Friesland CupFriesland Cup Senioren 10.00 tot 18.00 uur  
24	sept.	 Najaarscompetitie	Heren	 18.00	-	22.00	uur	 	
20	t/m	28	sept.	 Clubkamp.	Senioren	 16.00	tot	22.00	uur	&	 	
20	t/m	28	sept.	 Clubkamp.	Jeugdclubkamp.	Jeugd	 weekenden	9.00	tot	21.00	uur	 					
31 sept.
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