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DLTC

Van het bestuur

Op onze tuintafel staat een pot met blauwe druifjes.  
Kleine groene puntjes net boven de aarde kondigen het 
voorjaar aan. Dat betekent ook weer buiten tennissen. 
Voor het weer zover is wordt het park gereedgemaakt 
voor het buitenseizoen. Nog wat snoeien, nieuw gravel 
op de banen, netten ophangen en tal van andere klus-
sen. Jaarlijks terugkerende activiteiten van de grounds-
man ondersteund door een groep leden. Ook hier zijn de 
extra handen net zo onmisbaar als die van de leden die 
bardiensten draaien.

Nieuw in 2013 is onze deelname aan de Open Tennis 
Dagen van de KNLTB. De voorbereidingsgroep werkt 
intensief aan het programma en natuurlijk hopen we  
met ieders medewerking er een succes van te maken. 
Promotie van de tennissport en van DLTC!

Nieuw in 2013 is ook het werven van een verenigings-
manager in een deeltijdfunctie. Deze man of vrouw 
moet allerlei taken waaraan het bestuur niet toekomt 
oppakken en ook zorgen voor een goede, soepele 
dagelijkse gang van zaken op het park. DLTC is met 6 
vaste personeelsleden een klein bedrijf waar heel wat 
gebeurt. De afgelopen jaren toonden aan dat het steeds 
moeilijker wordt om dat alleen met vrijwilligers (bestuur 
en commissies) goed te draaien. Met het benoemen van 
een verenigingsmanager willen we een kwaliteitsslag 
maken met als belangrijk actiepunt ledenwerving. Het 
blijft ook nodig dat alle leden een bijdrage leveren in het 
clubwerk, waarover in dit blad meer. Graag ieders aan-
dacht en medewerking.

Albert Buist
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Datum: maandag 25 maart 2013
Tijd: 20.00u.

Plaats: kantine DLTC

Hierbij nodigen we jullie uit voor de algemene ledenvergadering van DLTC

Agenda:
Opening

  1.  Mededelingen.
  2.  Ingekomen stukken.
  3.  Notulen ALV 26 november 2012 (beslispunt).
  4. Voorziening vacature bestuur. 
 Het bestuur draagt Ab Alberts voor (portefeuille clubwerk) (beslispunt)
  5. Financieel overzicht 2012 en begroting 2013.(beslispunt)
  6. Verslag kascommissie.
  7. Benoeming kascommissie 2013.
  8. Stand van zaken verenigingsmanager(informatief).
  9. Privacy en betalen met de ledenpas (op verzoek van Piers van der Sluis).
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Leden kunnen een eigen agendapunt tot een week voor het verspreiden van de vergaderstukken 
schriftelijk en ondertekend door tenminste 5 leden bij de secretaris indienen.

De stukken voor de vergadering liggen, zoals gebruikelijk, 14 dagen van te voren in het clubhuis 
klaar voor de leden.

Punten voor de rondvraag graag vooraf meedelen aan het bestuur. 

Het DLTC bestuur

uitnodiging algemene ledenVergadering dltC
Doe mee, denk mee, praat mee!

 bardienstCoördinatoren / sleuteladressen

Week 9  25 februari t/m 3 maart
Rob Smit  Wimerts 163  

Week 10  4 t/m 10 maart
Hylke Simonides  De Emma 11  

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

Week 12  18 t/m 24 maart
Pedro Verhoeckx  De Nijverheid 9  

Week 13  25 t/m 31 maart
Rob Smit  Wimerts 163  

Week 14  1 t/m 7 april
Hylke Simonides  De Emma 11  
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   BANEN BEPERKT OPEN!
Tijdens de Open Tennisdagen op 29 en 30 maart zijn niet alle banen beschik-
baar. Op banen 1 t/m 6 zullen diverse activiteiten, clinics, lessen en nog veel 
meer plaatsvinden. Kom langs en neem een introducé mee.

let oP!

Open Tennisdagen van 23 maart t/m 1 april 2013

Kom naar DLTC en neem een nieuw lid mee

DLTC doet mee aan de Open Tennisdagen van de KNLTB. Op 
vrijdag 29 en zaterdag 30 maart zetten we ons tennispark wa-
genwijd open voor belangstellenden. We willen zoveel mogelijk 
mensen kennis laten maken met onze favoriete sport. 
We hopen natuurlijk dat ze dan later ook weer terugkomen. 

Op dit moment wordt er door meerdere mensen hard gewerkt 
aan een leuk programma voor de open tennisdagen. Natuur-
lijk kunnen onze bezoekers zelf een balletje slaan, onze top-
pers geven demonstraties, er is een gratis lidmaatschap te 
winnen enz.enz. Ook bieden we Maak Kennis Met Tennis 
(MKMT) voor een vriendenprijsje aan: 9 lessen voor € 25. 
En voor gelijktijdig opgeven van ouder en kind kost MKMT 
slechts € 40 euro voor 9 lessen. 

Om het tennispark te laten bruisen hebben we ook de 
hulp nodig van al onze leden. Jullie weten immers als 
geen ander hoe leuk het is om te tennissen. En gezond en 
ontspannend en gezellig en nog veel meer. Dus roepen we 
jullie op om die dag langs te komen met een introducé. 
Dat kan de buurman zijn, je tante, een klasgenoot, je part-
ner of de dominee. Iedereen is welkom! 

Mocht je meer dan 1 iemand 
willen meenemen, 

geen probleem natuurlijk!

Hou de komende tijd de website in de gaten en 
word vrienden met DLTC op facebook. 
Daarop zullen we nieuwtjes zetten over de Open 
Tennisdagen. 

1 april openingstoernooi
9 juni ouder-kind toernooi    
21-29 september clubkampioenschappen
14 en 15 december kersttoernooi 
Noteer dit vast in de agenda dan ben jij erbij.
Informatie over de inschrijving volgt later.

Tot dan,
Jeugdcommissie

Wat staat er gePland Voor de jeugd

in 2013
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Ledenpas 2013
De passen van senioren waarvan de betaling geregeld is 
worden overgedragen aan CLUBWERK. Wanneer dit ge-
beurt en wat de exacte procedure is leest u elders in dit 
clubblad. De passen moeten dus persoonlijk opgehaald 
worden in die week. De passen voor de jeugdleden worden 
op dezelfde manier als vorig jaar beschikbaar gesteld in de 
kantine.Als er geen foto ingeleverd is, dan zal er een blanco 
ledenpas staan. Deze pas is niet geldig voor competitie en 
toernooien. De pas moet gebruikt worden om op het af-
hangbord een baan te reserveren. Leden die in 2012 een 
noodpas hebben gekregen worden verzocht deze weer in te 
leveren in het bakje onder de bar.
Kijk goed op de nieuwe pas of uw speelsterkte ook gewijzigd 
is. Behandel de pas met zorg, omdat de magneetstrook toch 
een kwetsbaar punt blijft. Een magnetische sluiting op uw 
tasje of portemonnee kan al problemen geven.

Afhangbord
Hoewel de procedure van een baan reserveren ook bij het 
afhangbord staat, hierbij vooral voor de nieuwe leden hoe je 
het snelst een baan kan reserveren.
-  Kijk voordat je naar het afhangbord gaat eerst of er op   
 banen niet gespeeld wordt.
-  Kies alle vrije banen.
-  Voer alle passen in (2 of 4).
-  Bevestig het aantal spelers.
-  Per baansoort ziet u dan een scherm waarop de baan  
 links bovenin altijd de baan is die het langst geleden ge- 
 reserveerd is (een baan die net gereserveerd is komt  
 rechts onderin).
- Kies de meest linkse baan van het gewenste baantype.
-  Er komt een bevestiging van uw speelperiode (baan en  
 tijd).

Dit is in 9 van de 10 gevallen de snelste procedure, afgezien 
uiteraard van banen waarop helemaal niet gespeeld wordt.

Als er met 4 personen gespeeld wordt dan ook met 4 
personen in dezelfde tijd reserveren.
De KNLTB pas is persoonlijk en mag niet uitgeleend 
worden aan derden. Bij misbruik zal de betreffende pas 
geblokkeerd worden.

Nieuwe leden
Als nieuwe leden een balletje willen slaan op de kunstgras-
banen voordat de KNLTB passen ( half maart) in de kantine 
staan, dan is dat uiteraard mogelijk. Maar om een baan te 
reserveren ( moet altijd gedaan worden) is wel een pas 
nodig. Zonodig kunnen deze nieuwe leden een (nood)pas 
afhalen bij mij. De betaling moet dan uiteraard wel binnen/
geregeld zijn.

Foutje
Door een fout van mij in de selectie van de opgezegde leden, 
zijn een aantal opzeggingen niet vermeld in het clubblad. 
Hieronder de correctie.
Ook door een fout van mij kregen mensen die opgezegd had-
den nog wel een clubblad en soms wel twee. Mijn excuses 
hiervoor.

Bedankt senioren
F. Bijker De Wetterwille 125  
P. Bosma Flevo 72  
H. Buising Dr. Compagnie
J. Dijkstra Fonejacht 3  
I. Frieser Korenmolen 3  
H.J.A. de Graaf-v.d. Belt Bouriciuslaan 70  
C.G. de Groot Eendekroos 44  
J. Hiemstra Gauke Boelensstraat 44  
T.A. Hiemstra-Hooijenga Gauke Boelensstraat 44  
H. Huisman De Wetterwille 112  
B. Jalvingh Marum
R. Keizer De Orion 8  
E. Kiers C Rienks de Boerstr 5  
S.A. Kingma De Wilgen
M. Kooistra-Nicolai DE wILGEN
J.W.J. Koolhaas Ureterp
M.D.A. Kuijpers De Rival 13  
R. Kuurstra Waterbies 10  
J. de Meer Opende
A.S. Musch Slinge 38  
R.J. Offringa Fivel 39  
M. Posthumus Zilverschoon 78  
J. Römer Houtlaan 61 -3 
J. van der Schaaf Het Noord 36  
T. van Son-van Kammen De Excelsior 101  
M.K. Stroosma Saffier 28  
W. Tack-Leenders De Emma 8  
B. de Vries Fluessen 45  
M. van der Wal-v.d. Horst Flevo 126  
T. Zuiderveld De Wetterwille 145  
R.H. Zwart De Wilgen

Bedankt junioren
Matteo de Groot Eendekroos 44  
Rob Heuvelink Aardappelland 20  
Tim van den Hoogen Torenstraat 49  
Annemiek van der Veen Appelhof 2  

Piet Kingma

lidmaatsChaP
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Clubwerk begint ingeburgerd te raken bij DLTC. Vorig jaar 
zaten er minder gaten in de barbezetting dan het jaar daar-
voor en het werk was beter verdeeld over de leden. Helaas 
moeten we nu met minder leden zorgen voor een nog 
betere barbezetting. Daarom draaien we dit jaar met een 
enkele bezetting, behalve bij de late bardienst. 

Nog een belangrijke verandering is dat de bardiensten tijdens 
competities ingedeeld worden door de teamleiders van de 
competitieteams. Deze bardiensten leveren geen punten voor 
clubwerk op. Zo hopen we dat de kantine in elk geval open is 
als er gasten zijn. Dat is wel zo klantvriendelijk en gastvrij!
De planner is inmiddels opengesteld voor het hele jaar. Snelle 
inschrijvers hebben de meeste keus!

Dit jaar organiseren we geen pasjesavonden. De pasjes staan 
klaar op de bar in de kantine voor degenen die aan clubwerk 
voldaan hebben. We gaan ervan uit dat het gros van de leden 
inmiddels weet hoe clubwerk werkt. Bij vragen of opmerkingen 
kunt u contact opnemen met de clubwerkcommissie via het  
e-mailadres clubwerk@dltc.nl 
 
 

Verdere regels:
• Wachtwoord voor de planner aanvragen via lidmaatschap@dltc.nl 
• Puntentelling 2013:
 o werkdagdienst/ vroege bardienst    
  2 punten
 o middag/ vroege avonddienst 19.00- 21.00    
  2 punten
 o late avonddienst 21.00-23.15
  4 punten
 o zaterdagochtend      
  4 punten
 o weekenddagdienst      
  3 punten
 o zaterdagavond 18.45-21.30
  5 punten
 o zondagavond      
   5 punten
 o Toernooi vroege bardienst     
  3 punten
 o Toernooi late bardienst     
  4 punten
 o Zomerperiode      
  2 punten

• Clubwerkverplichting nieuwe leden afhankelijk van maand   
 van ingang lidmaatschap:
 o januari 10 punten
 o februari/mrt 8
 o april/mei/juni 6
 o juli/aug/sept 4
 o okt/nov 2
 o dec 0

• Afkopen: € 75,00; melden aan clubwerkcommissie, die meldt  
 dit aan Hilbrand Geertsma, die de financiële kant afhandelt  
 middels een machtigingsformulier.
• Wijzigen bardienst kan tot 14 dagen voor de geplande  
 bardienst; eerst een nieuwe datum inschrijven, dan kan de  
 oude datum verwijderd worden. Ben je te laat, dan kun je je 
 handmatig laten uitschrijven door Klaas Willem. We 
 verwachten dan wel dat je zelf vervanging regelt. 
• Vrijstellingen: clubwerk geldt voor leden van 18-70 jr. Buiten  
 die leeftijden is het vrijwillig. Commissieleden, sponsoren,   
 niet-spelende leden en klussers zijn vrijgesteld van bar-  
 diensten, behalve in het kader van competities. 

Bovenstaande regels staan ook op de site van het afhangbord, 
bij de bardienstplanner. Kijk bij reglement, boven de maand-
kalenders.

Vele handen maken licht werk, bedankt voor de inzet en heel 
veel (na)tennisplezier!

De clubwerkcommissie

ClubWerk 2013: de sPelregels
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Met eenzelfde gevoel van trots als Richard Krajicek die zijn spelers presenteert 
van het ABN-AMRO toernooi, hopen wij met onze toppers van de zondag-
recreatie-tennisavonden op  17 maart een fantastische slotavond te houden. 
Na 22.00 uur zullen we weten wie de wisselbeker, de “Hoekman-Cup” uit handen 
van de hoofdsponsor Dirk Hoekman in ontvangst mag nemen. We hopen Durk 
Peerenboom, de winnaar van vorig jaar over te kunnen halen aanwezig te zijn 
om zijn titel (en beker) over te dragen aan zijn opvolger of opvolgster.

Op 3 februari zijn 2 debutanten als dagwinnaars gehuldigd:
Berger Bak en Marcel v.d. Meulen
Supporters en pers zijn op 17 maart uiteraard van harte welkom.

Bij het schrijven van dit stukje is het deelnemersveld nog niet compleet, er zijn dus 
nog enkele “wildcards” te vergeven. Belangstelling ? stuur een mailtje naar: 
zondagavondtennis@dltc.nl

Namens de zondagavondrecreatiecommissie
Pedro Verhoeckx

Finaledag 
zondagavondtennis 
17 maart

ZondagaVondtennis

Ninah  Numan    1 maart 
Iris  Houthuijsen    2 maart
Kaj  Smit    2 maart
Bente  Wissels    4 maart 
Ferdian de Groot    9 maart
Max  Scheer  11 maart
Celine  Punter  12 maart
Jesper van der Hert  13 maart
Sterre  Storm  13 maart
Romy  Westra  23 maart
Jorn  Amperse  27 maart
Anthausa Theodoriclis  31maart 

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

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

Mail voor meer inlichtingen naar training@dltc.nl.   

maak kennis met tennis
Voor jeugd en senioren

Zomertraining 2013
Voor senioren en junioren

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

Let op! De jeugdleden die zich hebben opgegeven voor een 
jaarpakket training hoeven zich niet opnieuw op te geven maar 
moeten wel in de laatste week van maart kijken naar hun nieu-
we trainingstijden. Jeugd die geen jaarpakket training hebben 
afgenomen kunnen zich opgeven voor de zomertraining 2013 

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

4.  Speciaaltraining: 
Groep van 4 personen 50 min. 
Geschikt voor mensen die techniek hoog in het vaandel heb-
ben; maar ook tactiek komt ruim aan bod; het leergehalte is 
hoog. Er kan dus meer op wens en intensiever getraind worden.

5. Duotraining: 
2 personen 25 min. 
Geschikt voor mensen die technisch verbetering willen.

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

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

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

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

Inschrijfformulieren zijn te vinden onder hoofdmenu 
‘Formulieren’ op de DLTC/homepage.

 Vriendelijke groet, 
 DLTC en trainers

GEEF JE NU OP VIA WWW.DLTC.NL 

Let op! Voor deelname aan de training moet je lid zijn van DLTC.
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Vooraankondiging 42e Intersport 
Evink Pinkstertoernooi 2013.

Het duurt nog even voor het Pinstertoernooi 
echt van start gaat (17 mei), maar vanaf begin 
maart kun je  je al inschrijven voor hét 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, toernooicommissie

35+ Veteranentoernooi bosma & 
boonstra administraties 2013

 Opgave is niet meer mogelijk, 
maar kom tijdens het toernooi 

gezellig langs en geniet 
van prachtige tennispartijen op de banen.

Op vrijdag 1, zaterdag 2 en 
zondag 3 maart 2013, 

organiseert Tennisclub DLTC 
het jaarlijkse 

Bosma & Boonstra  
indoor 35+ veteranentoernooi.

Wij verzorgen:

- volledige administraties en aangiften

omzetbelasting

- jaarrekeningen

- loonadministraties en aangiften loonbelasting

- aangiften inkomstenbelasting

- aangiften vennootschapsbelasting

- belastingadviezen

Bosma & Boonstra

Voor
in uw organisatie
slagkracht

intersPort eVink Pinkstertoernooi 2013
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Voor alle leden die competitie spelen wordt er door de  
trainers op donderdag 28 maart een kick off georganiseerd. 
Het doel is dat wij op deze dag verschillende dubbelspel 
vaardigheden gaan trainen die je tegenkomt tijdens de  
competitie. Op deze dag wordt ook een uitleg gegeven over 
de competitie en kan er betaald worden door de teams 
waarna zij de papieren mee krijgen.

DE INDELING VAN DEZE DAG:
Rood en oranje van 16.00 tot 17.00 uur kick-off en van 
17.00 tot 17.30 uitleg competitie betalen en ontvangen  
formulieren.  

Woensdag, vrijdag en zondag jeugd  van 16.30 tot 17.00 uur 
uitleg competitie, betalen en  ophalen formulieren. 17.00 tot 
19.00 uur kick off.

Senioren zaterdag en zondag van 19.00 uur tot 19.30 uur ophalen 
papieren en betalen en van 19.30 tot 21.30 uur kick-off.

Betalen kan alleen via de pin in het clubhuis
De jeugd en senioren ontvangen hierover nog een mail.

Opgeven voor de kick-off kan als team via: training@dltc.nl
Graag willen wij weten met hoeveel personen je komt.

LET OP!!!  WANNEER DE BUITENBANEN NIET KLAAR ZIJN 
GAAT HET GEDEELTE VOOR DE SENIOREN NIET DOOR.

VERDERE ACTIVITEITEN IN MAART
Het zomer seizoen staat alweer voor de deur en de competitie 
start alweer vroeg in april.Omdat we graag nog een paar keer 
extra willen trainen, organiseren de trainers een paar themadagen.

24 MAART:
Voor de woensdagmiddag jeugd en de zondag teams t/m 17 
een themadag competitie in Heerenveen op tv ten woude. Vanaf 
10.00 uur kunnen we hier buiten spelen tegen elkaar en spelers 
van Heerenveen.  Vertrek 9.30 uur vanaf DLTC.

29 MAART:
Voor onze rood en oranje jeugd organiseren wij van 16.30 tot 
18.00 uur een themadag competitie.
Op deze dag gaan we wedstrijdjes spelen tegen elkaar op DLTC.

30 MAART:
Voor onze senioren teams op zondag organiseren wij een 
themadag competitie. Van 10.00 tot 13.00 nodigen wij gemengd 
2+3 en heren 2 uit om te komen trainen.
Van 13.00 tot 16.00 nodigen wij gemengd 1 en heren 1 uit om te 
komen trainen. Wij doen ons best om te kijken of we ook gelijk 
waardige teams kunnen uitnodigen voor een uitwisseling.

OPGEVEN KAN VIA TRAINING@DLTC.NL 

Wij hopen jullie allemaal te zien op deze activiteiten
Sportieve groeten, Trainers DLTC

Tijdens de ALV van 26 november jl. heeft het bestuur groen 
licht gekregen voor het werven van een verenigingsmanager. 
Vanaf dat moment is het bestuur aan de slag geweest met 
het uitwerken van de functie, hoe die zich verhoudt ten 
opzichte van het bestuur en de positie van de vereniging.

Met de bijdrage van de verenigingsmanager en de inspanningen 
van onze eigen commissie- en bestuursleden DLTC weer moet 
opbloeien naar een bruisende en groeiende tennisvereniging. 
Een tennisvereniging die zich op tennisontwikkeling gaat richten 
en DLTC opnieuw op de prestatieve tenniskaart zal zetten en 
waarbij uiteraard de gezelligheid en sfeer hoog in het vaandel 
staan.

Het doel van de functie is het zorgdragen voor het initiëren, 
ontwikkelen, communiceren en, na goedkeuring en opdracht 
van het bestuur, uitvoeren van het door het bestuur vastgestelde 
beleid voor de vereniging. De verenigingsmanager voert namens 
het bestuur de coördinatie en organisatie van de vereniging uit. 
Draagt zorg voor de uitvoering van een efficiënte en doelgerichte 
organisatie plus de terugkoppeling naar het bestuur, om zo een 
permanente afstemming en bijstelling te kunnen garanderen  
tussen strategisch en tactisch beleid en de uitvoering en visa 
versa. Het bestuur wil met klem benadrukken dat zij beleids-
bepalend en sturend is én eindverantwoordelijk. Kortom: het 
bestuur is de baas en ook de werkgever van de verenigings-
manager.

HOE NU VERDER?
• Begin maart zal de vacature worden uitgezet, hou hiervoor  
 o.a. de site van DLTC in de gaten. Andere wervingskanalen  
 worden onderzocht.
• In maart zullen ook de gesprekken plaatsvinden, hiervoor zijn 
  inmiddels mensen benaderd en is een selectiecommissie   
 samengesteld.

Het eerstvolgende clubblad komt in de eerste week van april uit 
waardoor er veel meer bekend zal zijn over het verloop van  
de procedure en wij jullie hier dan ook uitgebreid over zullen 
informeren.

Namens het algemeen bestuur van DLTC
Ilse Pfann

ProCedure Verenigingsmanager                                               

kiCk-off Zomer 2013


