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Notulen Algemene Ledenvergadering TVD 2021 

Datum: 21 juli 2021 

Aanvang: 20 uur 

Plaats: Partycentrum Plok 

Opening 

Voorzitter Eric Jansen heet alle aanwezigen welkom tijdens de tweede algemene 

jaarvergadering bij Plok. Het was volgens hem een jaar om nooit te vergeten, waarin onder 

alle omstandigheden is doorgewerkt en er veel is gebeurd. TVD is de coronaperiode tot op 

heden goed doorgekomen. Alleen het oudst spelende lid Piet Som is op 84-jarige leeftijd 

overleden. Ook heeft het clubgebouw lang dichtgezeten. Op de baan was er echter veel 

reuring. Padel was daarbij de grote eyecatcher en heeft gezorgd voor meer dan een 

verdubbeling van het aantal leden. 

Trofee voor Dienstbaarheid 

De vereniging telt heel veel vrijwilligers (commissieleden), ongeveer zestig. Van die 

vrijwilligers krijgt Sjaak Derksen dit jaar de Trofee voor Dienstbaarheid. Deze verdient hij 

onder andere voor zijn grote bijdrage aan de vernieuwing en verbouwing van het sportpark 

en terras. 

Ingekomen stukken een mededelingen 

Voor de jaarvergadering hebben zich 42 leden aangemeld. Er waren dit jaar 10 afmeldingen. 

Notulen ALV van 8 juli 2020 

Bij het tonen van de notulen van de ALV van vorig jaar wordt nog op één punt ingegaan nl. 

het stoppen van Will Bos als bestuurlid. Verder worden de notulen ongewijzigd vastgesteld. 

Aan het stoppen van Will Bos als bestuurslid en vz.Technische Commissie wordt nu alsnog 

aandacht besteed, omdat Will vorig jaar niet aanwezig kon zijn tijdens de jaarvergadering. 

Voordat Will zelf het woord neemt vraagt de voorzitter Will naar voren te komen. De vz. 

bedankt Will voor zijn inzet en speciaal voor zijn inzet voor de jeugd, waarna hij Will een 

boeket bloemen overhandigt. Hierna neemt Will zelf het woord. Hij heeft zich vorig jaar wel 

weer herkiesbaar gesteld voor de commissie TC en is herkozen, dit kon echter niet en 

publiek worden gedaan. “De jeugd is mijn lust en mijn leven”, zegt Will. “De afgelopen vier 

jaar zijn we gegroeid van 15 jeugdleden toen naar 78 nu. We hebben heel veel met de jeugd 

gedaan. Ik ben nu 78 en ik heb altijd gezegd dat ik tot mijn 80ste door wil gaan. Daarom heb 

ik me toch weer herkiesbaar gesteld.” 

De voorzitter dankt hem voor de vier jaar dat Will in het huidige bestuur heeft gezeten en 

wenst hem veel succes binnen de Technische Commissie, waarin Wilco Fuhler de taak van 

voorzitter heeft overgenomen.  
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Jaarverslag 2020 bestuur en commissies 

Bestuur 

Als bestuur kijken we terug op een enerverend jaar. De coronapandemie heeft grote impact 

gehad op de samenleving en dus ook op de sport. Als tennisvereniging met alleen 

buitenbanen hebben we hiervan het hele jaar voordeel gehad. Zo kon er bijna altijd worden 

getennist. Over het algemeen heeft iedereen zich goed gehouden aan de coronaregels. Wel 

jammer dat het buitenterras slechts een paar maanden open mocht zijn.  

Uitgestelde ALV 

Het voornemen was om bij de Algemene Ledenvergadering in maart 2020 de leden onze 

plannen voor te leggen voor de aanleg van twee padelbanen en twee jeu-de-boulesbanen en 

het opknappen van park en terras, maar dat mocht niet zo zijn. Er kon geen fysieke 

vergadering plaatsvinden en dat had toch sterk de voorkeur boven een online vergadering.  

Alle voorbereidende activiteiten waren gedaan. De groenlening voor de aanleg van de 

padelbanen was goedgekeurd en onder voorwaarde van goedkeuring door de ALV 

beschikbaar. Ook de leverancierskeuze was afgerond en met de leverancier werd 

afgesproken dat de aanvang van de werkzaamheden kon worden uitgesteld tot na het ALV-

besluit. 

De plannen werden geparkeerd en wettelijk werd de mogelijkheid geboden de ALV 

maximaal vier maanden uit te stellen. Op 8 juli kon de ALV alsnog plaatsvinden, alleen niet in 

het clubgebouw. Er werd uitgeweken naar Partycentrum Plok. Een vruchtbare en 

constructieve vergadering met zo’n zestig leden, waaronder inmiddels ook nieuwe leden. 

De ALV heeft op de initiatieven van het bestuur voor de aanleg van twee padelbanen en 

twee jeu-de-boulesbanen, alsmede de renovatie van park en terras, unaniem akkoord 

gegeven. Omdat de uitvoering van de plannen door bestuur en projectgroep al waren 

voorbereid kon meteen na de ALV worden gestart met de aanleg. 

Diemse Zon 

Om ook een bijdrage te leveren aan het initiatief van de gemeente Montferland om 

energieneutraal te worden, heeft het bestuur besloten deel te nemen aan het project 

Diemse Zon. Dit is een initiatief van Energiecoöperatie Montferland Klimaatneutraal. We zijn 

de eerste vereniging in onze gemeente die hieraan deelneemt en daarom moest het college 

van burgemeester en wethouders hierover eerst besluiten, en dat was positief. We nemen 

voor de maximale 10.000 kwh per jaar deel. Ook hiervoor is een groenlening verkregen 

waarmee de deelname, een voorinvestering voor zonnecertificaten, is gefinancierd. De 

deelname is in juli gestart en met de teruggave van energiebelasting kan deze investering 

worden bekostigd. Met de verwachte uitkering van de coöperatie blijft er voor TVD naar 

verwachting een positief saldo over. Een mooie bijkomstigheid. 

SSD 

De Stichting Sportaccommodatie Didam (SSD) is medio het jaar, na een lange procedure, 
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opgeheven. Deze stichting, die in verband met de teruggave van BTW begin 1991 werd 

opgericht voor de aankoop van de grond en de aanleg van de gravelbanen, had al jaren een 

slapend bestaan en geen nut meer voor TVD. Ook was de opheffing een voorwaarde voor de 

lening van de aanleg van de padelbanen. TVD kan zich nu eigenaar noemen van de 

ondergrond en opbouw. 

Personele zaken 

De al eerder aangekondigde overdracht van de ledenadministratie van Rob Rust naar Theo 

Eskes heeft medio het jaar plaatsgevonden. Voor padel, onze nieuwe tak van sport, hebben 

we Maarten Rabeling als nieuw TC-lid aangetrokken. De parkcommissie heeft met Bennie 

Loeters, Wout van den Boom en Willy Waalderbos eveneens enkele nieuwe leden mogen 

verwelkomen. Ook hebben zich nog enkele leden bereid verklaard bij te springen als dat 

gewenst is. 

TVD 50 jaar 

TVD bestaat in 2020 50 jaar en is in het vierderkwartaal 2019 begonnen met de 

voorbereiding. Er is een jubileumcommissie in het leven geroepen en alles was geregeld om 

op 25 april 2020 een mooie jubileumdag te laten plaatsvinden. Aansluitend zou op zondag 

26 april een jubileumtoernooi plaatsvinden voor zowel junioren als senioren. Door corona 

kon dit evenement niet doorgaan. Wel is een film over 50 jaar TVD uitgebracht en 

beschikbaar gesteld op de site van TVD. Ook is een magazine ‘50 jaar Tennisvereniging 

Didam’ uitgebracht. Verder zijn in samenwerking met de Oudheidkundige Vereniging Didam 

(OVD) een tiental publicatieborden samengesteld met verschillende thema’s. Wellicht dat dit 

jaar de viering alsnog kan plaatsvinden. 

Automatisering 

De aanleg van de padel- en jeu-de-boulesbanen betekende ook dat de toegang tot het park 

geautomatiseerd moest worden. Omdat de KNLTB al te kennen had gegeven te willen 

stoppen met het huidige passensysteem heeft het bestuur besloten niet meer te investeren 

in de bestaande techniek, maar te vernieuwen. In overleg met de KNLTB, met de leverancier 

van het toegangssysteem HS-PAS en met Twelve, de leverancier van het kassasysteem, is 

gekeken naar de mogelijkheden om toekomstgericht te vernieuwen. Dit heeft er in 

geresulteerd dat we een geheel geautomatiseerd platform hebben, waar de verschillende 

applicaties, zoals ledenadministratie, toegang, reservering, kassa, gekoppeld zijn. 

Wijzigingen in de ledenadministratie worden meteen doorgevoerd in alle gekoppelde 

systemen. In de loop van 2020 is e.e.a. gefaseerd ingevoerd en operationeel geworden. We 

kunnen hier spreken van een zeer succesvolle en toekomst bestendige vernieuwing. 

Najaarsoverleg commissies 

In verband met corona hebben er geen commissie-overleggen plaatsgevonden. Maar de 

lijntjes zijn kort en als het nodig is, vindt ad hoc overleg plaats middels WhatsApp of via 

andere media. 

Communicatie met leden 

Ledeninformatie vindt plaats middels onze website (www.tvdidam.nl), WhatsApp-groepen, 
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digitale nieuwbrieven (zo’n tien per jaar), de KNLTB ClubApp en per mail. Hiermee zijn onze 

leden altijd optimaal geïnformeerd.  

Ontwikkeling ledenbestand  

Vorig jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering konden we melden dat de teruggang in 

ons ledenbestand tot staan was gebracht en stabiel was gebleven over het jaar 2019. De 

aanleg van twee padelbanen en de publiciteit hierover in de media en via onze eigen 

communicatiemiddelen heeft aan een stevige ledengroei bijgedragen. De landelijke trend 

van de grote toename in het ledenaantal bij de tennis- en padelverenigingen is zeker terug 

te zien bij onze vereniging. Covid-19 en de algemene sportbeperkingen hebben hierin ook 

een belangrijke rol gespeeld. 

Op 1 januari 2020 was het aantal leden 324, op 31 december 2020 staat de teller op 457. Dit 

is inclusief de zomer- en winterleden. Van de 57 zomerleden hebben 39 leden besloten om 

hun lidmaatschap om te zetten in een regulier bondslidmaatschap bij onze vereniging. Het 

aantal afmeldingen als gevolg van onder andere studie, blessures en verhuizingen is 

ongeveer gelijk gebleven met voorafgaand jaar. Verder hebben we 79 winterleden mogen 

verwelkomen. 

Technische commissie 

De Technische Commissie (TC) begon het jaar met een grote interne verandering in haar 

manier van werken. De aanleiding daarvoor waren het aangekondigde vertrek van Inez 

Ytsma en Edith Menting. Ze wilden nog wel betrokken blijven bij activiteiten en in hun rol als 

teamleider, maar niet meer als volwaardige leden van de Technische Commissie. Corné 

Elshof had aangegeven dat hij het jaar als competitieleider wilde afmaken en dan 

tegelijkertijd als lid van Tennisvereniging Didam zou stoppen vanwege zijn overstap naar een 

andere vereniging. Will Bos had aangegeven dat hij als bestuurder wilde stoppen. Hij wilde 

nog wel graag de taken voor de jeugd blijven vervullen. De overgebleven leden Seye Coenen 

en Wilco Fuhler hebben in overleg met het bestuur besloten om te gaan werken vanuit een 

nieuw model. De TC is nu naast tennis ook verantwoordelijk voor padel en jeu-de-boules. Dit 

betekent dat Wilco zitting neemt in het bestuur en daarin de drie takken van sport behartigt. 

Wilco is daarnaast ook verbonden aan Open Club de Nevelhorst (OCDN) en 

vertegenwoordigt daarin de sportieve belangen van de club. Seye neemt als kartrekker de 

verantwoording voor tennis op zich. Maarten Rabeling en Ben Roebbers zijn gevraagd om de 

kar van respectievelijk padel en jeu-de-boules te trekken. Deze TC-leden worden momenteel 

ondersteund door veel leden die een specifieke taak hebben. Denk daarbij aan het 

organiseren van wedstrijden, toernooien, competitie, activiteiten voor de doelgroepen 

jeugd, volwassenen en oldstars en promotieactiviteiten. 

Activiteiten 

Hoewel er het afgelopen seizoen veel zaken niet door konden gaan, is er op sportief vlak 

toch veel gebeurd. Het park bleef het hele jaar op enkele dagen na geopend. Dit betekent 

dat de jeugd t/m 17 jaar het hele seizoen heeft kunnen oefenen en trainen op het park. Heel 

even kon zelfs de competitie doorgang vinden. De volwassenen konden bijna het hele jaar 

door gebruik maken van de banen. De oldstars en jeu-de-boulesspelers hebben helaas alleen 
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kunnen kennismaken met de voor hen geplande activiteiten. Zodra het enigszins kan, 

worden alle activiteiten uitgebreid. 

Het jubileumjaar is niet geworden wat we ervan gehoopt hadden, maar de komst van de 

padelbanen heeft ons geen windeieren gelegd. Onder aanvoering van Maarten Rabeling en 

met name Frits Schür hebben heel wat (nieuwe) leden kennis kunnen maken met deze sport. 

De volgende stap is het uitbreiden van de trainings- en wedstrijdfaciliteiten. 

Ook bij tennis merkten we een toename van actieve leden. De uitdaging is nu om deze 

toename in goede banen te leiden. Een intensiever gebruik van de banen is inherent 

daaraan, maar betekent ook dat er letterlijk minder ruimte is en we met elkaar het sportieve 

plezier moeten behouden door je naar elkaar sportief op te stellen.  

Door de beperkingen vanwege Covid-19 is er versneld een nieuw digitaal afhangsysteem 

ingevoerd. Dit systeem wordt door de KNLTB beheerd. Het systeem is nog volop in 

ontwikkeling. Er komen steeds meer handige functies bij. 

De tennis- en padellessen werden het afgelopen jaar verzorgd door de leraren van Tennis 

Solution. Ze werden in overleg met Tennis Solution ondersteund door Inge Hultermans, Ton 

Sie en Marianne van Zanten. Voor jeu-de- boules is er ook een trainer/leraar geregeld. Dit is 

een vrijwilliger en gaat niet via Tennis Solution. 

Ook Open Club de Nevelhorst (OCDN) is namens ons bezig om de samenwerking met de 

andere clubs en partijen te versterken. Zo kon de jongste jeugd tijdens de eerste lockdown 

voor de zomer extra komen trainen. De missie van OCDN is om zoveel mogelijk mensen in 

beweging te houden en opnieuw in beweging te krijgen. Via hen ontstaan er daarom nieuwe 

activiteiten als oldstartennis en de racketdag, maar er ligt inmiddels ook een verzoek tot 

samenwerking met studenten van de HAN en het Graafschap College. 

Clubhuiscommissie 

De clubhuiscommissie heeft de doelstellingen voor 2020 niet waar kunnen maken als gevolg 

van de coronamaatregelen. Wat we wel hebben kunnen doen, is voorbereidingen treffen 

voor diverse activiteiten, zoals het jubileumtoernooi en de opening van de padelbanen. 

Verbindende activiteiten als het zaterdagmiddagtoernooi en het befaamde 

oliebollentoernooi zijn helaas niet doorgegaan. We vond het jaarlijkse Didam Dubbel Open 

toernooi (DDO) plaats. 

Parkcommissie 

Zoals vorig jaar in het jaarverslag aangegeven, worden volgens de meerjarenplanning de 

tennisbanen 1, 2 en 3 in 2022 van een nieuwe toplaag kunstgras voorzien. De 

kunstgrasbanen 4 en 5, gerenoveerd in 2016, hebben het afgelopen jaar een grote 

onderhoudsbeurt gehad. De voorjaarsbeurt van de gravelbanen wordt sinds 2018 in eigen 

beheer door de parkcommissie uitgevoerd. Een flinke klus maar het levert een flinke 

besparing op. Afgelopen voorjaar hebben we veel vertraging opgelopen met het heropenen 

van deze banen. De oorzaak hiervan was een defecte waterpomp, hetgeen betekende dat er 

niet kon worden gesproeid. De pomp is uiteindelijk door een nieuwe vervangen. 
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Padelbanen 

Door de aanleg van de padelbanen zijn er nog twee gravelbanen, de banen 6 en 7. Nadat in 

juli 2020 de ALV kon worden gehouden, kon toestemming van de leden worden verkregen  

voor de aanleg van twee padelbanen op de toenmalige gravelbaan 6. Na diverse 

voorbereidende werkzaamheden kon aannemer Tennisbouw op 17 augustus met de 

werkzaamheden starten. Op dinsdag 1 september werd de super-sup (schuimbeton) gestort 

als onderlaag voor de kunstgrasmat. In de loop van september werd de kooiconstructie 

geplaatst en het kunstgras gelegd. Eind september/begin oktober kon er bij TVD padel 

worden gespeeld. Gelijktijdig werden er op het voorterrein twee jeu-de-boulebanen 

aangelegd. 

Park/groen 

Voordat de padelbanen werden aangelegd, werd de groenstrook langs de gravelbanen onder 

handen genomen. Deels noodzakelijk wegens de uitbreiding, maar ook gewenst aangezien 

de bomen wel erg veel overlast op de banen en bij de buurman gaven. Het voorterrein is 

aangepast en van nieuwe bestrating voorzien. Door ruimtelijke aanpassing is de voorste 

oefenkooi verdwenen en is de muur beschilderd. Door deze aanpassing is een fraaie open 

ruimte ontstaan welke voor allerlei doeleinden kan worden gebruikt. Tevens is de omheining 

vernieuwd en zijn er drie vlaggenmasten geplaatst. Ook is er een nieuwe werkingang naar de 

gravelbanen gemaakt. 

Clubhuis 

Al langer waren er plannen om het terras en de omgeving van het clubgebouw te 

verbeteren. Deze plannen waren in de ALV van juli al toegelicht. Nadat de aanleg van 

bovengenoemde uitbreiding was voltooid, werd dit direct aangepakt en is een 

uitvoeringsplan gemaakt. In november begonnen de voorbereidingen en begin december 

ging de figuurlijke spade in de grond. Twee slechte bomen aan de achterzijde werden 

gekapt. In de nieuwe groenstrook komen hier twee nieuwe bomen voor terug. De bestaande 

tegels zijn opgenomen en grotendeels afgevoerd. Eind december konden de stratenmakers 

aan de slag. Begonnen werd met een nieuwe trap naar het terras. Daarna werd gestart met 

het leggen van de terrastegels en de inloopmatten, het betegelen van de ingang, 

fietsenstalling en de paden aan de achterzijde. Nieuwe verlichting, vlaggenmasten en 

omheining complementeren het geheel. 

Team 

Het vele werk legde wel een druk op de Parkcommissie. Door omstandigheden waren ook 

nog  twee leden (tijdelijk) niet beschikbaar. Gelukkig zijn er altijd mensen die willen helpen. 

Zo konden we de commissie verder uitbreiden met drie personen. Die bestaat nu uit Antoon 

Lenderink, Theo Benning, Paul Andrea, Geert Gerritsen, Willy Waalderbos, Bennie Loeters, 

Wout van den Boom en Stef Kobesen. Uiteraard is ook onze inleenkracht Richard Koster niet 

meer weg te denken.  

PR commissie 

Het jaar 2020 is voor onze tennisvereniging m.b.t. sponsoring toch redelijk goed verlopen. 

Van de 27 sponsoren die we hadden in 2019, zijn er in 2020 nog 24 overgebleven. Drie 



7 
 

sponsoren hebben het contract - om wat voor reden dan ook - niet verlengd. Uiteraard 

hebben wij hier alle begrip voor. We blijven wel met deze sponsoren contact houden en 

hopen dat ze weer spoedig onze vereniging financieel willen steunen. Gelukkig mogen we in 

2021 weer drie nieuwe sponsoren aan ons bestand toevoegen te weten Laarberg Notarissen 

in Didam, CP GrafiMedia in Winterswijk en Van Essen sierbestrating in Westervoort. 

Didams Dubbel Open 

ABCO beveiliging is met TVD een contract aangegaan om voor vijf jaar dit mooie DDO 

tennisevenement financieel te ondersteunen. 

Toernooicommissie 

Zoals wij het afgelopen jaar ons leven moesten aanpassen in verband met corona gold dit 

ook voor het toernooi ABCO Didams Dubbel Open 2020. Het tennispark werd coronaproof 

gemaakt met speciale tafels voor de spelers, bediening aan de tafel, looproutes en ‘BOA’s’ 

die goed in de gaten hielden of een ieder zich aan de regels hield. Hier en daar moest er een 

kleine correctie toegepast worden, maar als commissie zijn wij zeer tevreden hoe alles is 

verlopen. Wij hebben voor het eerst op tijd gespeeld, ook dit was een coronaregel en een 

genot voor de planner. Helaas hadden wij dit jaar geen feestavond en verloting, maar dat 

halen we in 2021 wel in. Ondanks al deze regels was het toernooi zeer goed bezet en hebben 

wij geen problemen gehad of gemopper gehoord. Maar wij gaan er wel vanuit dat het in 

2021 jaar weer een normaal toernooi wordt. 

Jaarrekening en financieel verslag 

Voor een uitleg over de jaarrekening en het financieel verslag geeft de voorzitter het woord 

aan Onne Paus.  

TVD heeft een aantal investeringen gedaan. Er is een nieuwe waterpomp geïnstalleerd, de 

oude had het begeven. Datzelfde gold voor de 11-jarige laptop van de penningmeester. Ook 

hier moest een nieuwe voor komen. Daarnaast hebben we twee terrasheaters aangeschaft. 

Maar de allergrootste investering was de aanleg van de padel- en jeu-de-boulesbanen en de 

vernieuwing van het park, het terras en het terrein van de fietsenstalling. Voorwaarde voor 

de kredietverlening voor deze investering was het opheffen van de Stichting 

Sportaccommodatie Didam (SSD). Door de opheffing is de getaxeerde waarde van de 

gravelbanen, zijnde 72.000 euro, toegevoegd aan de activa van TVD. Tevens is een 

vordering, zijnde 21.000 euro, van TVD op de stichting komen te vervallen. Per saldo is het 

dus een positieve transactie geweest voor TVD. 

Op de uitgaven die zijn gedaan om ons park uit te breiden en te vernieuwen is een subsidie 

van 20 procent van de overheid van toepassing, de zogenaamde subsidieregeling 

‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)’. Deze subsidie vragen we aan 

als de laatste factuur is betaald. In praktijk houdt dit in dat we veel voorgeschoten hebben 

uit eigen middelen, waardoor de actuele cashflow een ander beeld laat zien dan hetgeen 

was begroot. Dit verschil wordt dus opgevuld met de nog te ontvangen subsidie van 32.583,- 

euro over 2020. 
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Voor de financiële huishouding van ons clubhuis was 2020 een bewogen jaar. We zijn vele 

maanden gesloten geweest en alle tennisgerelateerde horeca-activiteiten moesten worden 

afgeblazen. De overheid heeft bijgesprongen met 4000 euro subsidie. Gelukkig kon het 

Didams Dubbel Open (DDO) wel doorgaan. Per saldo heeft de tennisvereniging zo’n 1000 

euro nadeel ondervonden van corona. Tegenover de nadelige inkomsten voor het clubhuis, 

5700 euro, en de aanschaf van coronapreventie artikelen, werden er minder tennislessen 

gegeven, was er minder intern verbruik en ontving de vereniging een coronasubsidie.  

Tot slot hebben we in de ALV van 2020 de goedkeuring gekregen om deel te nemen aan het 

project Energiecoöperatie Montferland Energieneutraal (EMK). Naast onze bijdrage aan de 

verduurzaming van de energie gaan we met deze investering van 12.000,- euro in vijftien 

jaar 5000,- tot 10.000 euro besparen, afhankelijk van de ontwikkeling van de 

overheidssubsidie op energiebelasting. Dit project is na de ALV direct opgestart en sinds juli 

2020 wordt er groene stroom afgenomen. 

Zonder corona had 2020 een klein plusje laten zien. De aanleg van de twee padelbanen is 

uiteindelijk een zeer goede investering geweest. 

Exploitatierekening 2020 

Inkomsten 

De contributie-inkomsten zijn hoger dan het begrote bedrag. Het totale bedrag is 9.300,- 

euro hoger dan vorig jaar, te verklaren door een ledengroei van vijftig t.o.v. een jaar eerder 

samen met een ongekend aantal zomerleden. De gemeentelijke subsidie voor 

sportverenigingen met een ledenaantal van 150 of meer bedraagt 1.900,- euro.  

De sponsorinkomsten bedroegen 10.319,- euro en zijn hoger dan vorig jaar. Dit is te 

verklaren door twee nieuwe sponsoren, hoofdsponsor ABCO en de firma Aessence, beiden 

uit Duiven. Daarnaast zijn er ook drie sponsoren die tijdens de coronaperiode hun bijdragen 

hebben gestopt en waarvan we uiteraard hopen dat ze er zakelijk weer helemaal bovenop 

komen en ook hun sponsoring bij TVD kunnen hervatten. 

Het clubhuis is achtergebleven bij de verwachtingen, wat niet zo vreemd is, gezien de 

coronasituatie, waarin het vele maanden gesloten is geweest. We hebben daarentegen een 

prachtig Didams Dubbel Open gedraaid en ook de overheid heeft ons gesteund met een 

subsidie van 4.000,- euro. 

De aanleg van de padelbanen heeft bij elkaar een kleine 20.000,- euro opgeleverd. Nadat de 

padelbanen waren aangelegd, hebben 175 mensen (een combinatie van personen die geen 

lid waren en bestaande TVD-leden) gebruik gemaakt van het introductiepakket dat een 

padelracket, een bus ballen en vier uur padeltraining bevatte. Daarnaast zijn er 94 mensen 

winterlid geworden. 

Uitgaven  

Er is geen personeel meer in dienst. De hele vereniging draait op de inzet van vrijwilligers. 

Het onderhoud aan gebouwen en banen was zo’n 3.000,- euro minder dan begroot. Deze 

daling is toe te schrijven aan een vermindering van de energiekosten en uitgaven aan het 

onderhoud van de banen. 



9 
 

De afschrijvingen zijn iets hoger dan begroot. Het verschil is te verklaren door de 

afschrijvingen op de investeringen die in 2021 zijn gedaan. De uitgave rentelast (1.440,- 

euro) betreft de groenlening voor de aanschaf van de Led-verlichting voor de buitenbanen, 

de lening voor de aanleg van de padelbanen en die ten behoeve van het 

zonnepanelenproject. 

In 2020 hebben we volop ingezet op de communicatie om bekendheid te geven aan padel. 

Verder was er ons 50-jarig jubileum, dat we helaas niet groots konden vieren maar waar wel 

een magazine en een film voor zijn ontwikkeld.  

Een belangrijke uitgavenpost is de contributie aan onze tennisbond de KNLTB. Verder 

inbegrepen zijn de uitgaven van de Technische Commissie en overige posten, waaronder 

tennismaterialen, tennisballen en Invitatietoernooi Didams Dubbel Open. Ook zijn er extra 

kosten gemaakt voor het opstarten van de padelactiviteiten. De voorzieningen (4.375,- euro) 

zijn gelijk aan de begroting. Dit bedrag is nodig voor de toekomstige renovatie van onze vijf 

kunstgrasbanen, twee gravelbanen en twee padelbanen.  

Het resultaat in 2020 werd begroot op 2.295,- euro. Het werkelijke resultaat bedraagt een 

klein verlies van 431,- euro. Het was een bewogen financieel jaar, met de coronacrisis als 

dieptepunt en de aanleg van de padel- en jeu-de-boulesbanen als hoogtepunt. 

Het bestuur stelt de Algemene Ledenvergadering voor het resultaat toe te voegen aan het 

eigen vermogen. 

Verslag kascontrolecommissie  

De kascontrolecommissie, bestaande uit Mathieu Prikken en Willy Waalderbos, heeft de 

controle op 6 juli bij TVD gedaan. Volgens Willy zijn hier alle vragen naar volle tevredenheid 

beantwoord. De kascommissie concludeert dat de cijfers een getrouwe weergave zijn van 

het gevoerde financiële beleid en verleent decharge.  

De ALV gaat vervolgens akkoord. Aftredend kascommissielid Willy Waalderbos wordt 

opgevolgd door Rob Stark. Jennifer Steg is reserve. 

Begroting 

Begrote exploitatie-inkomsten 

Voor het inmiddels lopende boekjaar 2021 gaat het bestuur uit van een positief 

exploitatieresultaat van 1.200,- euro. In de begroting 2021 is gerekend met de 

contributietarieven, die in 2019 zijn goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering. 

Uitgangspunten 2021: 306 spelende senioren, zes niet-spelende leden, vijftien studenten en 

vijftig jeugdleden. De door de gemeente verstrekte basissubsidie voor sportverenigingen 

met een ledenaantal van 150 of meer bedraagt 1.900,- euro. De ontvangen bankrente is op 

nul gesteld. De sponsorbijdrage voor 2021 is gebaseerd op de huidige lopende contracten. 

Aangezien het clubhuis de eerste vijf maanden gesloten is geweest vanwege de 

coronamaatregelen is het verwachte resultaat bescheiden aangehouden. 
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Begrote exploitatie-uitgaven 

De uitgaven voor 2021 zien we aanzienlijk stijgen ten opzichte van 2020. Dit houdt verband 

met een sterke stijging van de energiekosten. De energieprijs zal stijgen en het verbruik van 

energie neemt toe. Door de ledengroei verwachten we meer verbruik in de avonduren, 

daarnaast is het clubhuis vaker open dan in 2020. De onderhoudskosten stijgen doordat we 

naast tennisbanen nu ook padel- en jeu-de-boulesbanen moeten onderhouden. 

De afschrijvingen 2021 zijn hoger dan het voorgaande boekjaar vanwege de nieuwe 

investeringen. De nieuwe leningen zijn in de tweede helft van 2020 afgesloten, zodat het 

volledige jaar 2021 een hoger bedrag oplevert dan vorig jaar. Daarnaast wordt begin 2021 

het ‘Leden-obligatieplan’ opgestart. Dit is een lening waarvoor de leden zich in konden 

schrijven en dat is voor in totaal 20.000,- euro gedaan. In de komende acht jaar worden deze 

leden terugbetaald. 

In de uitgaven voor algemeen beheer verwachten we een daling, die hoofdzakelijk is toe te 

schrijven aan het ontbreken van de kosten voor het 50-jarige jubileum in 2020. De overige 

verenigingskosten zijn in 2021 begroot op 16.300,- euro. Er is een stijging te zien ten 

opzichte van 2020, die voor een klein deel wordt toegeschreven aan kosten voor de 

Technische Commissie, maar het overgrote deel wordt veroorzaakt door de gestegen 

afdracht aan de KNLTB als gevolg van de ledengroei. De Rabobank sponsort dit jaar voor het 

laatst 1.000,- voor de tennissende jeugd, omdat de bank een andere koers gaat varen in het 

sponsorbeleid. Het bedrag voor voorzieningen is in de begroting van 2021 vastgesteld op 

5.500,- euro. Dit bedrag is opgebouwd vanuit de geschatte levensduur van de kunstgras-, 

gravel- en padelbanen.  

Het begrote positieve resultaat van 1.200,- euro is de uitkomst van de te verwachte 

inkomsten minus de te verwachte uitgaven over 2021. Onno concludeert dan ook dat hij lid 

is van een financieel gezonde club. 

Vaststellen contributie 2022 

De contributie blijft in 2022 ongewijzigd. Er is geen aanleiding om de contributie te 

verhogen. Dit betekent voor seniorleden 180 euro per jaar.  

Rooster van aftreden 

Secretaris Geert Hageman en bestuurslid Stef Kobesen zijn aftredend en herkiesbaar. Beiden 

gaan met instemming van de leden nog vier jaar door. Stef Kobesen wordt eind dit jaar 75 en 

vindt het tijd worden dat er een vervanger voor hem komt. Hij wil echter nog wel vier jaar 

door.  

Verkiezing voorzitter en leden TC 

Wilco Fuhler was vorig jaar ad interim en wordt nu benoemd tot voorzitter van de 

Technische Commissie en bestuurslid. Seye Coenen en Maarten Rabeling worden benoemd 

als TC-lid. Seye is daarbij verantwoordelijk voor het tennis en Maarten voor het padel. Voor 

vragen zijn ze per mail bereikbaar via tennis@tvdidam.nl en padel@tvdidam.nl. Alle TC-

leden zijn voor een jaar benoemd. Aftredend zijn Will Bos, Corné Elshof, Edith Menting en 

mailto:tennis@tvdidam.nl
mailto:padel@tvdidam.nl
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Inez Ytsma. Will Bos is officieel geen TC-lid meer, maar zet zijn werkzaamheden voor de 

jeugd nog wel op de oude voet voort. 

Vernieuwde statuten en huishoudelijk reglement 

Per juli is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen van kracht. Deze wet brengt een 

aantal wijzigingen met zich mee. Daarvoor moeten de statuten en het huishoudelijk 

reglement worden gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen in de statuten voor de 

tennisvereniging zijn de taakvervulling van het bestuur, het tegenstrijdig belang (voor de 

vergadering moet worden vastgesteld of er tegenstrijdige besluiten op de agenda staan), 

ontstentenis en belet, aansprakelijkheid bij faillissement, beperking meervoudig stemrecht 

bestuurder en de raadgevende stem.  

Voor het aanpassen en updaten van de statuten en het huishoudelijke reglement heeft TVD 

in grote lijnen de richtlijnen en standaard documenten van de KNLTB gevolgd. Deze zijn 

onder het kopje ‘juridisch’ op de site van de KNLTB te vinden. De belangrijkste maatregelen 

die de vereniging moet nemen zijn:  

- Leg in de statuten vast wie tot vertegenwoordiging bevoegd is en tot welk bedrag; 

- zorg voor een actuele en inzichtelijke boekhouding; 

- zorg ervoor dat de jaarverslaggeving is ondertekend door alle bestuursleden; 

- zorg ervoor dat de jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring 

van de kascommissie of een door de ALV benoemde accountant; 

- zorg ervoor dat de jaarstukken zeven jaar worden bewaard; 

- hanteer voor het doen van betalingen een vier-ogen-principe; 

- stel een taak- en functieomschrijving vast; 

- hanteer een benoemingsrooster; 

- leg overeenkomsten schriftelijk (en niet mondeling) vast; 

- controleer en evalueer als bestuur regelmatig de uitvoering van het beleid; 

- controleer of de belangrijkste verzekeringen nog doorlopen en passend zijn; 

- denk na over een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering; 

- houd je aan de wet- en regelgeving op het gebied van privacy; 

- stel een gedragscode voor verenigingsvrijwilligers vast; 

- vraag voor functionarissen die een belangrijke positie binnen de vereniging vervullen 

een Verklaring Omtrent Gedrag aan; 

- stel een klachtregeling voor ongewenst gedrag vast; 

- houd notulen en een besluitenregister bij; 

- stel voor een vergadering vast of er ‘tegenstrijdig belang’-onderwerpen op de agenda 

staan; 

- houd er rekening mee dat een bestuurder in een bestuurdersvergadering op grond 

van de wet niet méér stemmen mag uitbrengen dan de andere bestuursleden 

tezamen; 

- besluit als bestuur over bestedingen die van de begroting afwijken; 

- zorg ervoor dat de inschrijving van bestuurders bij de Kamer van Koophandel up to 

date is. 

- grijp tijdig in bij wanbeleid van medebestuurders; 
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- win zo nodig (extern) advies in; 

- evalueer tijdig alle maatregelen. 

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten en betreft met name interne 

afspraken.  

Voor een stemming over de statutenwijziging en een wijziging van het huishoudelijk 

reglement wordt de vergadering eerst gesloten en tijdelijk geschorst. Vervolgens wordt de 

nieuwe vergadering geopend, waarin alle leden voor de wijzigingen stemmen. In de 

uitnodiging was deze procedure aangekondigd. 

Aanleg derde padelbaan 

Het succes van padel heeft het bestuur verrast. Padel heeft gezorgd voor een ‘overstroming’ 

van het aantal padelleden. Het ledental van de vereniging is gestegen van 310 naar 602 

leden. Daarvan zijn er 585 actief en spelen er 280 padel. Dit betekent dat er met name in de 

piekuren meer belangstelling is dan ruimte. Van de leden komen er onder andere 480 uit 

Didam, 40 uit Zevenaar, 25 uit Doetinchem en 3 uit Duiven. Omdat ook andere verenigingen 

willen starten met padel verwacht TVD in januari 2022 minimaal 500 leden te hebben, 

waarvan zo’n 250 padellers. Al komen er nog elke dag nieuwe leden bij en kan dit aantal nog 

verder oplopen. 

Volgens de richtlijnen van de KNLTB is de capaciteit voor een padelbaan 80 actieve spelers. 

Voor tennis zijn dat er 100, waarvoor de vereniging zeven banen beschikbaar heeft.  Op basis 

van deze cijfers is een derde padelbaan noodzakelijk. TVD verwacht namelijk een structureel 

ledental van 500.  

De kosten van een derde padelbaan zijn 60.000 tot 75.000 euro. Stichting Waarborgfonds 

Sport (SWS) staat voor 50.000 euro borg. Zij ziet TVD als een voorbeeld voor Nederland en 

adviseert geen ledenstop in te voeren, maar te starten met de aanleg van een derde 

padelbaan. 

Voor de aanleg van de eerste twee padelbanen is vorig jaar een ton geleend, 50.000 euro is 

destijds geborgd door SWS en 50.000 euro door de gemeente Montferland. Vanwege de 

ledengroei en de positieve jaarstukken is die borging door de gemeente voor de nieuwe 

lening niet meer nodig. 

TVD wil de derde padelbaan aanleggen op de plek van de huidige oefenkooi en de 

gravelbanen graag in stand houden. De gravelbanen worden, met name door de wat 

sterkere tennissers, als een pré gezien en leiden dan ook tot het behouden van deze groep. 

Om de buurman tevreden te houden is voor de aanleg van een derde padelbaan echter wel 

een hoog geluidscherm  nodig. Hiervoor moet bij de gemeente nog een vergunning worden 

aangevraagd. 

TVD heeft daarnaast nog voldoende liquiditeit om ook het kunstgras op de tennisbanen 1, 2 

en 3 te vervangen. Dit wil ze in april/mei doen, als de gravelbanen weer open zijn. De 40.000 

euro die hiervoor nodig is, ligt er al klaar.  
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Vanwege de padelhype duurt het wellicht nog een half jaar voordat de derde padelbaan kan 

worden gebouwd (levertijd). Daarbij moet er rekening mee worden gehouden dat de 

materiaalkosten enorm zijn gestegen. 

Verder heeft TVD een offerte aangevraagd voor vervanging van het asbestdak. Het asbest 

hoeft in 2029 pas te worden vervangen, maar het dak is op meerdere plaatsen lekkage 

gevoelig.. De voorzitter geeft daarom aan hier niet te lang mee te willen wachten en het dak 

in 2023/2024 te willen vervangen. Wellicht moet in de komende jaren ook het sanitair nog 

worden vervangen. 

Het bestuur vraagt de ledenvergadering om een mandaat voor de aanleg van een derde 

padelbaan. Fred Verstegen vraagt of er zicht is of de padelhausse stand houdt en of we nu 

wellicht niet te hard gaan. Het bestuur reageert dat een derde baan eventueel ook deels 

gesponsord kan worden en commercieel te maken is door deze te verhuren aan bedrijven en 

niet-leden. Dat kunnen we nu nog niet faciliteren, omdat de eigen leden zoveel mogelijk te 

laten spelen. Daarbij is het doel de leden niet meer kwijt te raken, maar juist te behouden 

(ook die uit Doetinchem). Daarvoor is het nodig de leden voldoende te faciliteren met extra 

speelruimte en spreiding om de banen beter te benutten. Daarbij staat TVD er volgens 

Maarten Rabeling als club goed op qua sfeer en kwaliteit. “De uitstraling is geweldig.” Fred 

Verstegen adviseert daarop zo snel mogelijk te beginnen, aangezien er ook nog veel hobbels 

te nemen zijn. De leden gaan daarmee unaniem akkoord.  

Toetreding tot Open Club de Nevelhorst 

TVD wil graag toetreden tot Open Club de Nevelhorst en vraagt de leden om goedkeuring 

voor ondertekening van een toetredingsovereenkomst, net als de overige deelnemende 

sportverenigingen. Dit zorgt volgens Wilco Fuhler voor meer samenwerking, activiteiten en 

ledenbinding. “Als tennisvereniging zijn we al een multisportclub, dat is waar de open club 

voor staat. De sportwereld verandert. Er is meer behoefte aan diversiteit.” Die is ook nodig 

om de jeugd mobieler te maken en de ouderen mobiel te houden. Zo worden ouderen 

binnen de open club uitgedaagd zo lang mogelijk te blijven sporten. Dit alles is gestoeld op 

het Athletic Skills Model. “In een andere sport oefen je andere vaardigheden.” 

Loud Hafkenscheid vindt het verhaal goed klinken, maar nog een beetje vaag. Hij vraagt wat 

we als lid wel kunnen en wat niet, als we niet aan de open club meedoen? Wilco antwoordt 

dat we als lid meer bewegingsmogelijkheden krijgen en we straks mogelijk als TVD-lid ook 

kunnen voetballen bij DVC’26. Loud vraagt of het ons ook geld kost. Voorzitter Eric Jansen 

antwoordt dat er een verdienmodel aan vast zit. Het kost ons straks 5 euro per lid, maar we 

doen het eerst met gesloten beurzen. Op termijn moet het geld binnenkomen. Massa is 

kassa. Ondanks dat er wat twijfel is bij enkele leden stemt iedereen toch in met toetreding 

tot Open Club de Nevelhorst. 

Rondvraag 

Marijke Bos adviseert de volgende keer een interruptiemicrofoon te gebruiken. Ze heeft 60 

tot 70 procent van de vragen en opmerkingen niet meegekregen. 
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Jennifer Steg heeft een vraag over introducées. Introduceés mogen drie keer meespelen, 

terwijl een lid maar twee keer per jaar een introducée mag meenemen. Wilco Fuhler stelt 

voor om in overleg met Maarten Rabeling en Seye Coenen de baan een extra keer open te 

stellen om mogelijk iemand over de streep te trekken. Maar hij geeft ook aan dat er 

beperkingen zijn, vanwege de belasting van de banen, met name in de piekuren.  

Frits Schür stelt dat het terras  langs baan 1 en aan de zijde bij baan 5 zo hoog is, dat het 

risico groot is dat mensen hier vanaf vallen. Hij vraagt of het mogelijk is om hier een hekje te 

plaatsen. De voorzitter en secretaris geven aan dat dit bij baan 1 niet lukt, omdat hier de 

baan direct aan het terras grenst. maar dat het bij baan 5 wordt overwogen. 

Hans de Weerd vraagt of het, om discussies over de tijd bij padel te voorkomen, mogelijk is 

om ook hier een klok op te hangen. De voorzitter geeft aan dat die komt, op lichtmast één in 

de richting van de padelbanen. 

Tenslotte wordt er nog gerefereerd aan de viering van het jubileum en het aanstaande DDO-

toernooi. Het 50-jarig jubileumfeest is vorig jaar gecanceld vanwege corona. Dit wordt nu 

gevierd op zaterdag 28 augustus van 13 tot 17 uur met een reünie voor (oud-)leden, 

genodigden en de officiële opening van de padelbanen. Van zondag 29 augustus tot en met 

5 september vindt aansluitend het Didams Dubbel Open plaats voor zowel tennissers als 

padellers. Het eerste toernooi in deze vorm, dat hopelijk in zijn geheel door kan gaan. 

 

Notulist Natascha Scheerder 

 


