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Jaarverslag 2017 Tennisvereniging Didam (T.V.D.)  

 

JAARVERSLAG BESTUUR  

Bestuurlijk 

Naast de vele activiteiten die verderop in het jaarverslag worden genoemd is in 2017 ook aandacht 

besteed aan de primair bestuurlijke zaken. Zo is de “Akte van vestiging van een beperkt recht van 

opstal 2010” geüpdate. In de ALV van 26 maart zal aan de leden goedkeuring worden gevraagd voor 

het definitief maken van de akte.  

Ook zijn we als bestuur bezig om de aktes van de Stichting Sportaccomodaties Didam  (SSD) tegen 

het licht te houden. Het blijkt dat hier wat achterstallig onderhoud is.   

In december 2016 is nieuwsblad “Greffelpraat” gestopt en hiervoor in de plaats is begin 2017 de 

elektronische nieuwsbrief gekomen. Deze wordt, afhankelijk van het nieuws, minimaal 6 keer per jaar 

uitgebracht. 

Najaarsoverleg commissies 

Eind 2017 hebben we als bestuur met alle commissies weer najaarsoverleg gehouden. Doel van dit 

overleg is een terugblik op het  afgelopen jaar en bespreken van de ambities voor het komend jaar. 

Het enthousiasme en de inzet van de leden van de commissies is geweldig. Iedere commissie 

probeert op haar terrein het maximale te bereiken. Zo zien we bij de Technische Commissie een 

geweldige drive om de jeugd enthousiast te krijgen voor het tennis. Hier werkt de TC intensief samen 

met de tennisleraren van Tennis-Solution, met sportvertegenwoordigers van de gemeente en niet te 

vergeten met de ouders van de kinderen. Door deze inzet groeit het aantal jeugdleden inmiddels van 

enkele leden in 2015 naar 24 eind 2016 en inmiddels ruim 40. En de ambities reiken verder zowel wat 

betreft aantal maar zeker ook wat betreft spelvreugde bij de jeugd.  

Ook de Parkcommissie laat zich niet onbetuigd en kan met enige regelmaat complimenten in 

ontvangst nemen voor het prachtige park. Uiteraard is hier, naast de aandacht voor de banen en de 

begroeiing rond het park, ook  focus op noodzakelijke toekomstige investeringen. 

De Clubhuiscommissie is in 2017 behoorlijk op de proef gesteld door de renovatie.  Ook hebben 

enkele oudgedienden van de commissie, na vele jaren van inzet, de activiteiten beëindigd en het 

stokje  overgedragen aan een lichting super enthousiaste nieuwelingen. Nieuwelingen in die zin dat ze 

voor de vereniging nieuw zijn, maar sommigen hebben hun roots in de horeca en brengen nieuwe 

ideeën en initiatieven mee. Dit alles draagt bij aan een mooie uitstraling van het clubhuis en realisatie 

van verdere ambities voor 2018. Het doel is een aantrekkelijk en financieel gezond clubhuis. 

Het enthousiasme van onze Toernooicommissie zien we ieder jaar terug bij de organisatie van het 

Didam Dubbel Open. In 2017 zijn initiatieven ontplooid om het toernooi nog aantrekkelijker te maken, 

o.a. met aansprekende prijzen voor verloting, muzikale omlijsting en uiteraard de beschikbaarheid en 

inzet van onze schitterende accommodatie. 

De PR-commissie heeft ook dit jaar met minimale bezetting weer veel weten te bereiken. De 

sponsorcontracten zijn vernieuwd en sponsoruitingen verbeterd, o.a. door  plaatsen buitenscherm met 

logo’s van onze sponsors. Versterking van de commissie heeft de aandacht van het bestuur.  
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Waar nodig ondersteunt het bestuur de commissies met financiële middelen en waar gewenst trekken 

we samen op. 

Al met al mogen we ons als vereniging gelukkig prijzen met de inzet, betrokkenheid en enthousiasme 

van onze commissieleden. 

Parkeerplaats 

In ons vorige jaarverslag hebben we melding gemaakt van het beëindigen van de pachtovereenkomst 

tussen de gemeente en Leisurelands met betrekking tot de (openbare) parkeerplaats bij ons clubhuis. 

Door constructief overleg met de gemeente en Leisurelands heeft de gemeente bij monde van 

wethouder Tanja Loeff-Hageman aangegeven toch weer een overeenkomst met Leisurelands aan te 

gaan. Ook zijn er afspraken gemaakt voor het opknappen van de parkeerplaats. In de nieuwsbrief van 

februari 2018 heeft u hierover meer kunnen lezen. Een mooie uitspraak van Tanja in deze is “we laten 

de tennisvereniging niet in de steek”. Als bestuur willen we daar graag van uitgaan. Nu de uitvoering 

nog.  

Vernieuwing en renovatie 

U heeft het vast al in onze nieuwsbrief gelezen en wellicht al met eigen ogen gezien, de renovatie van 

ons clubhuis. Deels uitgevoerd door professionele bedrijven doch ook vele uren inzet van onze 

vrijwilligers. Al tijdens de sloopwerkzaamheden bleek dat er meer gedaan moest worden dan vooraf 

was te voorzien. De technische installaties (verwarming en elektra) moesten grotendeels worden 

vernieuwd en het plafond boven de bar bleek ook van twijfelachtige constructie. Kortom er is veel werk 

verzet en de nodige kosten gemaakt maar het resultaat mag er wezen.  

Inmiddels is ook een nieuw kassasysteem geïntroduceerd waarmee de inkomsten en uitgaven van de 

bar beter beheerd worden alsmede het voorraadbeheer sterk verbeterd is. 

Ook is de baanverlichting vervangen door LED, waarvoor circa een derde van de kosten met subsidie 

is afgedekt. De nieuwe ledverlichting levert TVD een mooie besparing in onderhoud en 

energieverbruik.  

Een flinke renovatie staat ons als TVD nog te wachten. Het asbest dak dient, zoals de regels nu zijn, 

uiterlijk 2023 vervangen te worden. Opties worden in 2018 onderzocht. 

In het financieel verslag van onze penningmeester zal de financiële impact van alle ontwikkelingen 

uitgebreid worden toegelicht. 

Ontwikkeling ledenbestand 

Onze ledenadministrateur geeft maandelijks inzicht in de ontwikkeling van het ledenbestand. Zaten we 

eind 2016 op 310 leden, eind 2017 was er een kleine teruggang tot 306 leden. Naast veel nieuwe 

leden, zowel pupillen, junioren als senioren, is een aantal leden gestopt als gevolg van langdurige 

blessures doch ook als gevolg van hoge leeftijd. Gezien de leeftijdsopbouw van het ledenbestand zal 

ook komende jaren flink ingezet moeten worden op werving om de afname te compenseren en zo 

mogelijk in ledental te stijgen.  

 

. 

. 
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Geert Hageman, secretaris TVD 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISIE  

Gezien het goede resultaat in 2016, 20 nieuwe jeugdleden, zijn wij 2017 ook weer begonnen met 
schooltennis en Sjors Sportief. 

In het voorjaar ging ook TennisKids weer van start, waarbij de jeugd rondtrekt over tennisbanen van 
Oosterbeek tot Doetinchem en van Lent tot Brummen. Dit beslaat zo’n twaalf zondagochtenden, 
verdeeld over voor- en najaar. 

Maar liefst 15 kinderen in drie categorieën deden hier namens TVD aan mee, met als resultaat twee 
kampioensteams en een dikke vette pluim van alle verenigingen die hier te gast waren, zowel voor 
onze accommodatie als voor onze vrijwilligers, met name voor de gastvrijheid van Wim Driessen en 
Martin Ravenshorst. 

Tijdens Didam op Stelten heeft TVD zich eveneens  weer gepresenteerd. Vele tientallen kinderen én 
volwassenen sloegen een balletje en ontdekten – of hérontdekten – hoe leuk dat is. 

In het najaar vonden voor het tweede jaar op rij de jeugdclubkampioenschappen plaats. Het werd een 
heel gezellige dag, mede door de enthousiaste hulp van de vele aanwezige ouders en grootouders. 

Door al deze activiteiten en de publiciteit die dit opleverde, groeide het aantal jeugdleden gestaag 
door. Op 31 december stond de teller op 40 kinderen. Dit is het resultaat waar wij als TC erg trots op 
zijn. De kinderen hebben het naar hun zin; er heeft zich geen enkel kind afgemeld. 

In november/december zijn wij weer begonnen met de voorbereidingen voor schooltennis en Sjors 
Sportief, om de stijgende lijn verder door te trekken in 2018. 

Frits Schür, Seye Coenen en Corné Elshof bedankt voor jullie inzet. 

Will Bos, voorzitter Technische Commissie 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------  
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JAARVERSLAG CLUBHUISCOMMISSIE 

Er is in het afgelopen jaar veel gebeurd in ons Clubhuis. Als eerste de vrijwilligers waar het in feite om 

draait. Zij zijn  de sleutelfiguren en zij zorgen in ons Clubhuis voor de bediening en de gastvrijheid. De 

gezelligheid moet van ons allen komen. De aanpassingen van de interieur en inrichting waar veel geld 

en werk aan is besteed draagt daar ook aan bij. Met ‘werk’ bedoel ik ook de vele vrijwilligersuren 

besteedt om een mooie gezellige huiselijke inrichting te creëren.  

Veel dank aan de vrijwilligers die jarenlang het gezicht in ons clubhuis waren en in afscheid namen.  

Te beginnen met  Sjaak en Annemiek, onze vaste beheerders in de afgelopen acht jaren, Jan Wout 

de invalkracht op de maandagavond die is verhuist. Gemma Polman Schepers die het na vele jaren 

tijd  vond om te stoppen mede gelet op allerlei veranderingen en daarnaast de familiaire situatie, haar 

kleinkinderen. Ook Nico Schepers onze vaste man op de woensdagavond die helaas door ziekte 

moest stoppen en Harrie Burgers de vaste man op de donderdagavond die ook heel veel jaren ons 

van dienst is geweest en het  nu tijd vond om het “stokje over te dragen “ .   

De tijd staat niet stil, veranderingen gaan door, mensen gaan en mensen komen, maar wel met het 

besef dat de gaande mensen mede de basis hebben gelegd voor hetgeen TVD nu is.   

De nieuwe mensen nemen het stokje over, deels op de oude voet maar ook op hun eigen wijze met 

als gezamenlijke doel het welzijn en welvaren van  onze tennisvereniging TVD.   

Nieuwe mensen, allen vrijwilligers zoals Wim Driessen en Ruud Scheerder, ons beheerdersteam. 

Martin Ravenshorst coördinator van ons Clubhuis gebeuren, Jan Kobesen de financiële man van ons 

Clubhuis, Norbert Bolder de vrijwilliger voor de maandagavond en medeorganisator van diverse 

evenementen. De maandagavond waarop Herman Willemsen al jarenlang onze racketavond verzorgt.  

Vrijwilligster Ans Hendriksen voor de dinsdag- en of woensdagavond in combinatie met de gezusters 

Boerstal. Vrijwilliger Jamal Hallak voor de donderdagavond en voor de zaterdagmiddagcompetitie  

Hans Hendriksen, tevens medeorganisator voor evenementen. Daarnaast Stef Kobesen die de 

vrijdagmorgen competitie coördineert. Elly Peters oproepbaar voor diverse evenementen. Carlo 

Scheerder die ook deelneemt in onze Clubhuiscommissie en als vrijwilliger op afroep beschikbaar is. 

Daarnaast nog een aantal mensen die gevraagd en ongevraagd  het een en ander voor onze club 

willen doen, van schoonmaak tot hulp bij toernooien, competitie en jeugdactiviteiten.  

Met ingang van 2018 is Eric Jansen, onze voorzitter, ook bestuursverantwoordelijke voor onze 

Clubhuiscommissie. Ook vrijwilliger. 

De rode draad in mijn verhaal is het woord vrijwilliger, vrijwilliger en nogmaals vrijwilliger. Leden 

van onze vereniging, koester deze mensen want met of zonder hen, staat of valt onze vereniging.  

Alle vrijwilligers, ook degenen die ik niet genoemd heb hierbij hartelijk dank voor jullie inzet en 

betrokkenheid . 

Gerard Gudden,  ex- voorzitter Clubhuiscommissie TVD. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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JAARVERSLAG PARKCOMMISSIE  

Banen 

Na de voorjaarsbeurt waren de gravelbanen al weer vroeg bespeelbaar. De kunstgrasbanen hebben 
we in 2017 geen onderhoudsbeurt gegeven. Banen 4 en 5  waren pas vernieuwd in 2016. Wij willen 
nu, mede uit overweging van kostenbesparing, de kunstgrasbanen niet jaarlijks, maar elke twee jaar 
een grote onderhoudsbeurt geven. De parkcommissie is van mening dat het onderhoud dat wij 
wekelijks toepassen, zodanig is dat wij hiermee kunnen volstaan. Bij controle van de banen 1, 2 en 3 
bleek wel dat baan 1 verder afgesleten was dan 2 en 3. Met ingang van 2018 hebben wij aan de leden 
het verzoek gedaan, baan 1 zoveel mogelijk te sparen. Wij hebben geconstateerd dat hieraan goed 
wordt meegewerkt. 

Verlichting banen 

Nadat het bestuur in december 2016 een contract was aangegaan met Solar Didam voor de levering 
en aanleg van LED, werd op 2 januari 2017 de overheidssubsidie aangevraagd. In februari werd de 
subsidie verleend en uitgekeerd. In juli was het dan zover. Gelijk met de renovatie van het 
clubgebouw, werd de verlichting aangelegd. Een fraaie verbetering van ons tennispark en natuurlijk 
ook een belangrijke verduurzaming. 

Gebouwen/clubhuis 

Het clubhuis heeft in 2017 een ware metamorfose ondergaan. Een nieuwe bar, vloer en interieur 
maken het geheel tot een fraai en warm uiterlijk. Tevens werden diverse technische verbeteringen 
doorgevoerd, zoals nieuwe verwarmingsketel en meterkast. In de toekomst, in ieder geval voor 2024, 
zal aan het dak (asbestplaten) het een en ander dienen te gebeuren. 

Park/Groen 

Het hele jaar door zorgen we ervoor dat het park en het groen er goed uit ziet. We ontvangen daar 
ook regelmatig de complimenten voor. In het afgelopen jaar hebben we ook de bestrating langs banen 
1, 2 en3 aangepast en verbeterd. Gelijktijdig is ook het hekwerk recht gezet. Verder heeft de 
Gemeente het groen langs het TVD-pad aangepakt en vervangen door een grasstrook. Ook is ons 
door de Gemeente toegezegd dat er een lichtpunt halverwege het pad wordt aangebracht. 

Afhangbord/Tassenrek 

In het afgelopen jaar is ook het afhangbord vernieuwd en dat ziet er weer fraai uit. Tevens is op het 
terras een tassenrek geplaatst. Dit voorkomt dat tassen op het terras rondslingeren of in het clubhuis 
op tafels of stoelen liggen. Een doeltreffende aanvulling. Beide zijn in eigen beheer vervaardigd. 

Parkeerplaats 

Een doorn in het oog was al jaren de staat van onderhoud van de parkeerplaats. Eindelijk is er een 
nieuwe erfpachtovereenkomst tussen eigenaar Leisurelands en erfpachter gemeente aangegaan. Er 
worden nu plannen gemaakt om de parkeerplaats te verbeteren. Een betere waterafvoer, nieuwe 
verharding en betere verlichting. Hopelijk kunnen de leden en onze gasten binnenkort weer met droge 
voeten en zonder modder aan de schoenen veilig de parkeerplaats verlaten. 

Team 

De parkcommissie kan alleen goed functioneren door de medewerking van haar commissieleden. Ook 
het afgelopen jaar hebben we weer samen elke maandagmiddag flinke klussen geklaard. En als het 
nodig was, ook op andere dagen. Antoon Lenderink, Theo Benning, Paul Andrea, Geert Gerritsen en 
Richard Koster, bedankt daarvoor. 

Stef Kobesen, voorzitter Parkcommissie. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -  
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JAARVERSLAG PR-COMMISSIE  

Het is voor onze tennisvereniging ten aanzien van het sponsoring gebeuren een redelijk tot goed jaar 
geweest! Diverse sponsoren zijn betrokken geweest bij de levering en installatie van materialen ten 
behoeve van de renovatie van ons clubgebouw en de plaatsing van de ledverlichting. In totaal zijn er 
op dit moment 30 bedrijven verbonden aan TVD. Verder hebben er het afgelopen jaar een tweetal 
evenementen plaatsgevonden (opening clubgebouw en het Didams Dubbel Open toernooi) waarvoor 
alle sponsoren waren uitgenodigd. Hierdoor zijn diverse interessante contacten tot stand gekomen. 
Het resultaat over 2017 is met ca 15% gestegen ten opzichte van 2016.  
 
Voor wat betreft de samenstelling van de PR-commissie zal er toch verder gezocht moeten worden 
naar met name mensen met commerciële vaardigheden om deze commissie op sterkte te 
brengen aangezien ondergetekende heeft aangegeven aan het bestuur hiermee te stoppen. 
Inmiddels is Jan Teunissen bereid gevonden om de taak van ondergetekende voor zijn rekening te 
nemen, hierbij ondersteund door onze voorzitter Eric Jansen.  
Indien u  interesse heeft om in deze commissie plaats te nemen, neem dan contact op met onze 
voorzitter. 
 
Ik wens eenieder een heel sportief tennisseizoen toe! 
 
Ton Wolf, voorzitter PR-commissie. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

JAARVERSLAG TOERNOOICOMMISSIE 

In 2017 was het de 37e keer dat het Didams Dubbel Open toernooi  werd georganiseerd. 

De toernooicommissie bestaande uit Hans de Weerd, Sjaak Derksen, Willy Gieling, Alice Aaftink, Willy 
Hansen, Marja Sommers en Hanny Paus, is er ook in 2017 weer in geslaagd een zeer succesvol 
Didam Dubbel toernooi te organiseren 

Mede door de toernooi sponsoren Rozijn Repro en Alverne Zonwering & Veranda’s hebben we dit 
toernooi tot een groot succes kunnen maken.  

Uit de weide omgeving kwamen de aanmeldingen. Dit jaar waren er ook weer meer TVD-ers die 
meededen. De reacties van de deelnemers waren lovend. Zij vonden het goed georganiseerd.  Veel 
complimenten kregen we over het gerenoveerde clubhuis. 

Dat er weer zonnebloemen waren voor de winnaars werd ook bijzonder gewaardeerd. 

De feestavond was een succes. Twee muzikanten zorgden voor  een gezellige sfeer.  

De verloting vond dit jaar voor het eerst plaats op zondag  na de uitreiking van de toernooiprijzen.  

Voor de statistieken is het misschien wel leuk te weten dat er 146 inschrijvingen waren, 118 
wedstrijden en 2160 games gespeeld zijn. 

De Toernooicommissie van het Didams Dubbel Open 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG  

Jaarrekening 2017 

De balansrekening ultimo 2017 en exploitatierekening 2017 zijn per onderdeel uiteengezet en ik 

verwijs hiervoor graag naar de toelichtingen die onderdeel uitmaken van deze TVD jaarrekening met 

aansluitend de daarbij behorende begroting met toelichtingen over het boekjaar  2018. Ook het 
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verloop van de geldmiddelen in beide jaren 2017 en 2018 zijn gespecificeerd weergegeven. Verdere 

toelichting in dit verslag zou een herhaling van zetten zijn. 

Het afgelopen boekjaar stond in het teken van investering in duurzaamheid, zijnde de LED 

verlichting van de vijf kunstgrasbanen en de renovatie van de inrichting en het interieur van 

ons clubhuis. De redenen hiervoor heeft het Bestuur aangegeven en toegelicht in de Algemene 

Ledenvergadering van maart 2017. Daar deze uitgaven een behoorlijke wissel trekt op onze 

geldmiddelen geef ik onderstaande toelichtingen. Door onze vrijwilligers zijn daarnaast nog eens circa  

850 uren vrijwilligerswerk besteed aan de nieuwe buitenverlichting en renovatie TVD Clubhuis.  

Hiervoor allen nogmaals dank.    

Solar ledverlichting banen 1 tot en met 5 

Investering       € 35.029,51   afschrijving  20 jaar 

Gefinancierd door de Rabo Groenbank middels een garantielening ad. € 33.800,00. Restant betaald  

uit eigen middelen ad.  € 1.229,51 

De oude lampen met armaturen moesten vervangen worden en de nieuwe duurzame ledverlichting 

betekent beter licht, minder energiekosten en onderhoud en een bijdrage aan het milieu. De 

terugverdientijd zal tussen de 10 en 15 jaren liggen.  

 

Clubhuis elektra en techniek 

Investering       € 15.948,52  afschrijving  10 jaar  

Inspectie van de elektrotechnische installatie. Vervanging meterkast i.v.m. uitval groepen, verbranding 

en veiligheid. Aanpassing elektra en techniek aan de nieuwe apparatuur voor de ledverlichting. 

Aankoop energiezuinige CV ketel met warmwaterboiler. Inspectie en aanpassing toegangsbeveiliging 

Clubhuis. Inspectie en reparatie koelingen. Uitbreiding met diverse nieuwe wandcontactdozen.  

Hierop in mindering gebracht het bedrag van € 11.630,00 aan ontvangen subsidie van de overheid.  

Per saldo een investering van €  4.318,52 uit eigen middelen.  

Deze investeringen en aanpassingen moesten gebeuren vanwege veiligheid, duurzaamheid en 

vervanging.  

 

Gereedschappen 

Aanschaf accu heggenschaar door de parkcommissie €  400,00  afschrijving   5 jaar 

Bijbetaling met inruil van hakselaar. 

Deze aankoop heeft met name te maken met praktisch, veilig en efficiënt werken. Geen gedoe met 

kabels, haspels en de oude schaar was aan vervanging toe.      

     

Renovatie clubhuis, interieur en inrichting 

Totaal investeringsbedrag    € 33.407.21 afschrijving  10 jaar  

Het betreft bouw van een nieuwe bar, vitrines, stucwerk wanden, beplating en schilderen van wanden, 

herstel deel constructie plafond, nieuwe plafondplaten, vensterbanken i.v.m. verwarming, nieuwe  

plinten en tafelbladen. Rolhekbeveiliging bargedeelte.  Nieuwe PVC vloer. TV inclusief installatie. 
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Tafels, stoelen, zitjes, lampen, bankjes, kleine aankopen voor de inrichting en interieur en verfartikelen 

en tot slot advieskosten interieur en inrichting.  

Is dit bedrag méér dan begroot; Ja!  Had het bestuur dit kunnen voorkomen; Neen!   

De mééruitgaven hadden o.a. te  maken met achterstallig onderhoud wat ons tijdens de uitvoering van 

de werkzaamheden “verraste“. Dan komt van het één het ander. Degene die al eens “verbouwt 

hebben “ zullen dit ongetwijfeld beamen.  

Bij deze renovatie uitgaven ad. € 33.407,21  is € 11.057,00,  zijnde bestemmingsreserve, “reservering 

onderhoud gebouwen“,  onttrokken aan het eigen vermogen en in het kader van de exploitatie op dit 

bedrag in mindering gebracht .  

Het investeringsbedrag uit eigen middelen betaald  bedraagt € 33.407,21,  waarbij in eerste instantie 

werd uitgegaan van circa € 17.500,00. Verschil o.a. méérwerk aannemer € 4.500,00, méér uitgaven   

bouwmaterialen € 1.000,00 , nieuw rolhekbeveiliging € 4.132,00, méérprijs  inrichting € 3.900.00 , 

méérprijs vloer clubhuis met uitbreiding gang € 500,00 en méérprijs advies- en begeleidingskosten ad.  

€ 1.875,00 

   

Inventaris keuken clubhuis 

In 2017 geïnvesteerd      €  2.679,37 afschrijving  10 jaar 

Het betreft de aanschaf van een koel- vrieskastcombinatie en een professionele vaatwasser. 

Voornoemd bedrag betaald uit eigen middelen. Beiden voldeden niet meer aan de behoefte en de 

nieuwe aanpak.  

 

Kassasysteem met pinautomaat 

Medio 2017  geïnvesteerd     €  3.757,04 afschrijving 10 jaar 

Deze kassa specifiek bedoeld voor verenigingen heeft de mogelijkheden voor het huidige 

betaalgebruik en betaalgemak en verdergaande automatisering en services in de toekomst. Het geeft 

o.a. inzicht in de omzet  van onze artikelen en het artikelverloop. Nu al wordt circa 25 procent betaald 

met de pin. Deze investering betaald uit eigen middelen.  

 

 

Sponsor frame met doeken 

Betaald uit eigen middelen    €  2.873,75 afschrijving   5 jaar 

Uitgaven om  onze sponsoren op ons park professioneel  te verwelkomen en professioneel aan onze 

leden en overige bezoekers te presenteren met als uitgangspunt:  vervolg en behoud van de huidige 

sponsoren en de werving van nieuwe sponsoren.  

 

Met deze gedane investeringen heeft TVD een grote stap gezet naar de toekomst. Een mooi 

aangekleed en verzorgd tennispark met duurzame buitenverlichting, een sfeervol clubhuis annex 

terras met mogelijkheden, uitgerust met moderne voorzieningen om ons, “de huidige TVD leden“ en 

toekomstige nieuwe leden te verwelkomen, te tennissen, te ontspannen en recreëren.  

Gerard Gudden, penningmeester TVD. 


