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Jaarverslag 2018 Tennisvereniging Didam (TVD)  

 

JAARVERSLAG BESTUUR  

Bestuurlijk 

In de ALV van 26 maart 2018 is aan de leden goedkeuring gevraagd voor de akte “Wijziging Rechten 

van Opstal”. Op 27 april 2018 is de akte bij notaris Van der Reijt & Reijenga door het dagelijks bestuur 

getekend.   

De drie gravelbanen, inclusief ondergrond, zijn eigendom van de Stichting Sportaccommodatie Didam 

(SSD) met op papier een eigen bestuur. De oorspronkelijke aanleiding voor de oprichting van SSD, 

namelijk btw aftrek, is inmiddels achterhaald. Besloten is om SSD op te heffen en banen en 

ondergrond onder te brengen bij TVD. Dit is met de notaris besproken. De procedure voor opheffing is 

in gang gezet en loopt op dit moment nog. 

Personele zaken 

Vacature penningmeester: Bij zijn aantreden in 2014 heeft onze penningmeester Gerard Gudden 

aangegeven deze functie voor één termijn ( 4 jaar ) te willen vervullen en eind 2018 te stoppen. Om  

de taak van de penningmeester minder arbeidsintensief te maken worden meerdere wegen 

bewandeld, onder anderen opsplitsing en uitbesteding van activiteiten. Invulling wordt begin 2019 

verwacht. 

Afscheid Ton Wolf: Nadat Ton Wolf begin 2018, na 6 jaar bestuurlijk actief te zijn geweest bij TVD, 

gestopt is als ‘Eerstverantwoordelijke’ voor de PR-commissie is Jan Teunissen bereid gevonden om 

de ontstane vacature in te vullen.  

Pensionering Anton Lenderink: Op 17 december heeft het Bestuur afscheid genomen van onze 

groundsman Anton Lenderink als “werknemer” van onze Tennisvereniging Didam. Daarmee is het 

dienstverband officieel ten einde gekomen. Gedurende 31 jaar was Anton als groundsman in dienst 

van de club en de steun en toeverlaat op ons tennispark. Anton blijft met al zijn ervaring de tennisclub 

van dienst, maar nu als vrijwilliger. 

Diversen 

Reanimatie: Tijdens de ledenvergadering van maart 2018 is door Tonnie Kuppens (first responder 

brandweer Didam) een uiteenzetting gegeven omtrent hartfalen, reanimatie en inzet van een AED 

(Automatische Externe Defibrillator). Aanleiding hiervoor was dat er de afgelopen periode op ons park 

zowel een  hartstilstand als een hartinfarct heeft plaats gevonden. Het risico op hartfalen tijdens het 

tennissen op ons park is gezien de leeftijdsopbouw  extra aanwezig. Dit heeft er toe geleid dat het 

bestuur heeft besloten de aanbeveling ‘bij de tennisclub een team van zeker 15 mensen op te leiden 

voor reanimatie’ over te nemen. Inmiddels heeft een eerste groep van 12 TVD-leden de cursus 

gevolgd. Een tweede cursus staat gepland voor begin 2019.  

Inmiddels is besloten om een AED aan te schaffen en een reanimatie team op te zetten en hiermee 

een belangrijke stap te zetten om tijdens een calamiteit levensreddend op te kunnen treden.  

Glasvezel aanleg: TVD heeft besloten mee te doen bij de aanleg van glasvezel in het buitengebied en 

heeft zich hiervoor aangemeld. Hiermee zijn we verzekerd van een goede en toekomst bestendige 

communicatie verbinding. Na realisatie worden alle diensten over de kabel geleverd.  

Privacywet: De nieuwe privacywet is op 25 mei 2018 in werking getreden. Ook het bestuur van TVD 

heeft dit opgepakt en heeft het gebruik van persoonsgegevens van de leden en vrijwilligers vastgelegd 
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in een zogenaamd verwerkingsregister. De Privacyverklaring, het Register Verwerking 

Persoonsgegevens en de toelichting op het Register Verwerking Persoonsgegevens zijn beschikbaar 

op de site  tvdidam.nl. Alle leden en vrijwilligers zijn in augustus 2018 hierover in een nieuwsbrief 

geïnformeerd. 

Veiligheid openbare parkeerplaats: TVD leden hebben de laatste jaren aan het bestuur laten weten 

zich s’vonds onveilig te voelen op en bij de openbare parkeerplaats bij het clubgebouw. Hoewel 

overlast in de avond op de parkeerplaats diverse keren is gemeld bij politie en gemeente en het 

toezicht is verbeterd heeft dit niet geleid tot vermindering van de overlast. Daarom heeft het bestuur in 

2018 besloten om camera’s te plaatsen in de overtuiging dat dit preventief zou werken. Dat is juist 

gebleken en inmiddels behoort de overlast tot het verleden. 

Vernieuwing site: De ‘oude’ site van TVDidam dateerde van ruim 12 jaar geleden en had dringend, 

zowel technisch als qua lay-out, een update nodig. Het bestuur heeft medio 2018 besloten tot 

vernieuwing van de site en heeft IndionDesign (ontwerpt en bouwt websites en is van ons lid Yvon-

Cheryl Scholten-Eenschoot) opdracht gegeven. In nauwe samenwerking met het bestuur en de PR-

commissie van TVD is een kleurrijk, verfrissend en met name actuele en informatieve site ontwikkeld. 

De site is per 1 februari 2019 ‘live’ gegaan. De leden zijn middels de nieuwsbrief van februari 2019 

geïnformeerd. 

Opstalverzekering: Voor een juiste verzekering van ons clubgebouw en andere opstal was een 

actueel taxatierapport nodig. Deze opdracht is door DREVAST (Bouw en Waarderingen) in opdracht 

van TVD uitgevoerd. Het rapport heeft geleid tot actualisatie van de opstal verzekering bij Interpolis. 

De verzekering is door deze actualisatie tevens goedkoper geworden. 

Najaarsoverleg commissies 

Begin 2019 heeft het zogenaamde najaarsoverleg 2018 met de commissies plaatsgevonden. In 

tegenstellen tot eerdere jaren is deze keer gekozen voor een breed overleg met alle commissies. 

Hoewel ook de operationele issues zijn doorgenomen was de blik dit jaar meer op de toekomst 

gericht.  

Bij de Clubhuiscommissie speelde in 2018 de soms wat problematische bezetting een rol. Dit is echter 

met het aantrekken van nieuwe vrijwilligers en het maken van goede afspraken opgelost. Het jaar is 

op een gezellige wijze afgesloten met een zeer goed bezet oliebollentoernooi en een goede verkoop 

van super lekkere oliebollen en overheerlijke erwtensoep. 

De Technische Commissie heeft veel energie in het jeugdtennis gestoken met een geweldig resultaat, 

namelijk een groei tot ruim 50 jeugdleden en veel spelplezier bij de jeugd. Dit is bereikt met inzet van 

een enthousiast team en daar waar nodig de inzet van ouders. Men is bezig om  activiteiten te 

ontwikkelen om jongeren ook buiten de tennislessen bezig te houden. Meer activiteiten draagt bij aan 

versterking van het clubgevoel. Genoemd worden: een tafeltennis opstelling buiten, inzet van het 

miniveld (eventueel aanpassen c.q. verwijderen van de muur). In 2018 is al gestart met  

jeugdactiviteiten op de vrijdagmiddag/-avond. Dat krijgt in 2019 weer vervolg. 

Parkeerplaats 

In het jaarverslag 2017 hebben we de ontwikkelingen met betrekking tot de parkeerplaats gemeld en 

de toezegging hierover van de gemeente bij monde van de toenmalige wethouder Tanja Loeff-

Hageman. Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft het bestuur gesproken met de opvolger van 

Tanja, wethouder Oscar van Leeuwen. Deze heeft toegezegd dat de gemeente de benodigde 

materialen voor bestrating gaat leveren. Zie verder het jaarverslag van de Parkcommissie.   
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Activiteiten in en aan het clubhuis 

Prijsverhoging clubhuisverkoop: De afgelopen jaren hebben onze leveranciers de verkoopprijzen van 

veel artikelen verhoogd. Met uitzondering van alcoholische dranken was het lage btw-tarief van 6% 

van toepassing op alle artikelen die in ons clubhuis worden verkocht. Het lage-btw tarief is met ingang 

van 1 januari 2019 door een regeringsmaatregel met 3% verhoogd van 6% naar 9%.  Daarnaast zijn 

de onderhoud- en service kosten gestegen. Het bestuur heeft moeten besluiten deze prijsstijgingen in 

onze verkoopprijzen door te voeren. Per 1 januari 2019 zijn de nieuwe verkoopprijzen ingegaan. 

Uitbreiding van gebruik kassasysteem: Juli 2017 is gestart met een nieuw kassasysteem met daarbij 

de mogelijkheid om met de bankpas te betalen. In 2018 is de inzet van het kassasysteem verder 

uitgebreid. Hierover meer in het jaarverslag van de Clubhuiscommissie 

Restwerkzaamheden in- onder en aan ons clubhuis: Vrijwilligers hebben in oktober de handen uit de 

mouwen gestoken en een flinke lijst met mankementen afgewerkt en technische verbeteringen 

doorgevoerd bij ons clubhuis. De buitenverlichting is vernieuwd/verbeterd, automatisch schakelen 

kleedkamerverlichting, voorraadruimte achter keuken van beter licht voorzien, verlichting bij bediening 

baanlampen aangebracht, ledverlichting binnen en nog een reeks andere verbeteringen. In de 

kruipruimte is een deel van de (deels niet meer gebruikte) afvoerleidingen afgekoppeld, andere niet 

deugdelijk bevestigde leidingen opgehangen en alles verder geoptimaliseerd. Dit om nieuwe 

verstoppingen te voorkomen.  

Ontwikkeling ledenbestand 

Onze ledenadministrateur heeft in de laatste maandrapportage van 2018 een analyse gemaakt van de 

ontwikkeling van het ledenbestand. Die gegevens zijn hieronder meegenomen. 

Korte toelichting op onderstaande grafieken: 

Eind 2018 zitten we op een ledenbestand van 320 (311 bondsleden, 5 leden die geen bondslid zijn, 3 

ereleden en 1 ondersteunend lid en geen bondslid). In 2018 hebben we 31 zomerleden mogen 

verwelkomen. Hier zit een mooie groei in. Hier zijn 5 nieuwe leden uit voortgekomen. 

 

Bovenstaande grafiek heeft de ontwikkeling van het ledenbestand. 

Vermeldenswaardig: tijdens de TVD Jeugdkampioenschappen is ons 50e jeugdlid gehuldigd. 
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Enkele kentallen: 

 De groep van 60 jaar en ouder is gedaald van 51,0% naar 48,9%. In absolute getallen 

gedaald van 155 naar 152. 

 De groep tot 20 jaar groeide van 14,2% naar 18,6%. In absolute getallen van 43 naar 58. 

 Bij de duur van het lidmaatschap geldt de volgende verdeling: 

o 25% is 0 – 3 jaar lid 

o 25% is 3 – 13 jaar lid 

o 50% is 13 jaar of langer lid. 

 Een ander belangrijk getal is het “verloop”. Dit getal is als volgt gedefinieerd: het aantal leden 

dat is vertrokken gedeeld door het gemiddelde aantal leden over de gemeten periode. (Het 

gemiddelde is begin plus eind gedeeld door twee en daarin zitten ook de nieuwe leden). 

Over het gehele jaar was dit verloop: 32/307,5=9,60%       (in 2017 was dit:13,36%) 

 Opbouw ledenbestand: 

o Pupillen  (t/m 12 jaar)    43  (eind 2017   34) 
o Junioren (13 t/m 17 jaar)   15 (eind 2017     9) 
o Senioren (vanaf 18 jaar) 253 (eind 2017 261) 
o Senior (niet bondsleden)    9 (eind 2017     7) 
o Totaal (incl. niet bondsleden) 320 (eind 2017 311) 

 

 

Namens het bestuur,  

Geert Hageman, secretaris TVD 

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

 

JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISIE  

Gezien het goede resultaat in 2017, 20 nieuwe jeugdleden, was de doelstelling van de Technische 
Commissie voor 2018 het aantal jeugdleden naar 50 te brengen en, indien mogelijk, meer. 
  
In 2018 werd weer begonnen met o.a. Schooltennis en Sjors Sportief. 
In het voorjaar ging eveneens TennisKids weer van start. 
Deze competitie wordt op twaalf zondagochtenden, verdeeld over voor-en najaar, gespeeld. 
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Tijdens Didam op Stelten heeft TVD zich eveneens weer gepresenteerd.  
Vele tientallen kinderen en volwassenen konden hier een balletje slaan en/of (her)ondekten hoe leuk 
tennis eigenlijk is.  
  
In het voorjaar van 2018 zijn Edith Menting, Inez Ytsma en Wilco Fühler de Technische Commissie 
komen versterken. 
Medio augustus heeft Frits Schür de Technische Commissie verlaten.   
Frits is 3 jaar aktief geweest met name tijdens het schooltennis, Sjors Sportief en Didam op Stelten. 
Wij willen Frits bedanken voor zijn inzet. 
  
In het najaar vonden voor het tweede jaar op rij de jeugdkampioenschappen plaats. 
Mede door de enthousiaste hulp van de vele aanwezige ouders en niet te vergeten de wat oudere 
jeugdleden Anna en Sara, werd het een heel gezellige dag. 
 
Tevens werd Coen Kuipers gehuldigd als  50

e
 jeugdlid. 

Hans Jurgen Striek overhandigde Coen namens tennisschool Tennis Solution een fraai 
Tennisracket.  
Coen, heel veel plezier bij TVD. 
  
Op 30 november werd het seizoen afgesloten met een gezellige avond, een beetje tennis, 3 zwarte 
Pieten en leuke spelletjes. 
  
Door voornoemde activiteiten en de publiciteit die dit opleverde, groeide het aantal jeugdleden 
gestaag door.  
Op 31 December 2018 stond de teller op 63.  
Dit is een resultaat waar wij als TC erg trots op zijn. Op naar 2019! 
  
De Technische Commissie TVD 
Inez, Edith, Corné, Seije, Wilco en Will  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  

 

JAARVERSLAG CLUBHUISCOMMISSIE 

2017 was het jaar van de grote verbouw en vernieuwing van het clubhuis. 2018 stond in het teken van 
uitbreiding activiteiten in en rondom ons clubhuis, dit om de gewenste omzetgroei verder te realiseren. 
Met de investering in de aanpassingen van het  interieur en de inrichting in 2017 kunnen we 
constateren dat dit in 2018 al de nodigen vruchten heeft afgeworpen. Om tot dit resultaat te komen 
hebben naast de clubhuiscommissie ook de clubgebouw medewerkers zich tot het uiterste 
ingespannen, waarvoor mijn complimenten.  

De inzet om meer tennisleden binnen te krijgen voor het drinken van een kop koffie, een biertje of een 
wijntje is uitstekend geslaagd. Verder hebben de tennis gerelateerde feestjes bijgedragen aan een 
hogere omzet en heeft o.a. het Didam Dubbel Open (DDO) een mooi positief resultaat opgeleverd.  

De tijd staat niet stil, veranderingen gaan door, mensen gaan en mensen komen, schreef Gerard 

Gudden vorig jaar in zijn jaarverslag. Ook dit jaar hebben we helaas afscheid moeten nemen van een 

aantal clubgebouwmedewerkers. Zo hebben Wim Driessen en Ruud  Scheerder afscheid genomen. 

Daarnaast hebben we Sajeda Khador mogen begroeten, zij heeft de schoonmaak activiteiten en de 

ochtenddienst op donderdag en vrijdag op zich genomen. Verder is een team van vier actieve 

tennisleden (Hannie Paus, Ben Dekkers, Alice Aaftink, Yvonne Schepers) aan de slag gegaan om de 

invulling van de maandag- en dinsdagochtend rond te krijgen. Al met al een team van +/- 15 

enthousiaste clubgebouwmedewerkers die er voor zorgen dat wij, de leden van TVD, op een gezellige 

wijze gebruik kunnen maken van de faciliteiten van ons mooie clubgebouw.  

Cashless betalen 

Juli 2017 is gestart met een nieuw kassasysteem met daarbij de mogelijkheid om met de bankpas te 

betalen. In maart 2018 is daar de mogelijkheid tot betalen met de clubcard bijgekomen. Hier wordt al 
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volop gebruik van gemaakt. Los van financiële voordelen die het de tennisvereniging biedt is met 

name het verwerken van contant geld een steeds groter probleem voor zowel de 

clubgebouwmedewerkers als de penningmeester. Omdat we nu alle moderne betaalmogelijkheden tot 

onze beschikking hebben heeft het bestuur besloten om vanaf 1 januari 2019 over te gaan tot volledig 

“Cashless” betalen. Met andere woorden, betalen zonder contant geld. Om een en ander soepel in te 

laten gaan is er een overgangsregeling tot 1 april 2019, waarna het contante geld definitief uit de 

kassa verdwijnt. 

Namens Tennisvereniging Didam wil ik alle medewerkers en vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun 

inzet en betrokkenheid . 

Eric Jansen,  voorzitter Clubhuiscommissie TVD 

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

 

JAARVERSLAG PARKCOMMISSIE  

Banen 

In 2018 is voor de eerste maal de voorjaarsbeurt aan de gravelbanen in eigen beheer door de 

Parkcommissie uitgevoerd. Het was een flinke klus, maar door het hele team onder deskundige 

begeleiding van Anton, succesvol afgerond. De banen zagen er weer prima uit en waren het hele 

seizoen goed bespeelbaar. Besparing voor de vereniging: € 2.500!!! en dat kon de penningmeester 

wel waarderen. Wel traden er in het seizoen sproeiproblemen op, maar ook dat werd weer opgelost. 

De kunstgrasbanen 1, 2 en 3 hebben in 2018 een onderhoudsbeurt gehad. Het nieuwe beleid is de 

kunstgrasbanen niet meer elk jaar een grote onderhoudsbeurt te geven. Zie ook het jaarverslag over 

2017. Wellicht is een volgende grote onderhoudsbeurt voor de banen 1, 2 en 3 niet meer nodig. In de 

meerjarenbegroting van het bestuur zijn deze banen opgenomen om over enkele jaren van een 

nieuwe mat te worden voorzien. Deze banen zijn aangelegd in 2002 en zijn in 2022 dus 20 jaar oud! 

Volgens insiders is de normale levensduur van een kunstgrasmat tussen de 10 en 15 jaar, afhankelijk 

van het gebruik en de mate van onderhoud. 

Gebouwen/clubhuis 

Het dak (asbestplaten) van het clubhuis zal in ieder geval voor het eind van 2024 vervangen dienen te 

worden. Momenteel wordt onderzoek gedaan hoe we dit het beste kunnen doen. 

Park/Groen 

Eind 2018 zijn de containers op het park vervangen. Deze zijn niet meer langs, maar buiten de banen 

geplaatst. Dat geeft een rustiger beeld en er zijn minder containers nodig. Ook zijn enkele 

kunststofbanken langs de banen vernieuwd. Verder is het hele jaar door onderhoud gepleegd aan het 

groen en ziet het park er altijd keurig uit. 

Parkeerplaats 

Het ziet er nu (eindelijk) naar uit dat de parkeerplaats in de loop van dit jaar wordt aangepakt. De 

Gemeente  en Leisurelands hebben nu toegezegd e.e.a. te regelen. Leisurelands (de eigenaar) zal de 

egalisatie aanpakken en daardoor voor een betere waterafvoer zorgen. De gemeente levert de 

materialen zoals klinkers opsluitbanden, zand en granulaat. 

De uitvoering moet TVD zelf verzorgen. Start werkzaamheden wordt bepaald door de beschikbaarheid 

van Leisurelands en de afkomende materialen van de gemeente. De verwachting is dat de 

werkzaamheden in de tweede helft van 2019 gaan plaatsvinden 
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Team 

TVD bedankt het team van de Parkcommissie,  Anton Lenderink, Theo Benning, Paul Andrea, Geert 

Gerritsen en Richard Koster voor de trouwe inbreng in het afgelopen jaar. 

Stef Kobesen, voorzitter Parkcommissie. 

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

JAARVERSLAG PR-COMMISSIE  

Begin 2018 zijn de werkzaamheden m.b.t. sponsoractiviteiten overgenomen van Anton Wolf. In het 
afgelopen jaar is al wel ervaren dat het binnenhalen van nieuwe sponsoren veel tijd en energie kost. 
In 2019 zijn er 31 sponsoren die onze vereniging financieel steunen. Helaas zijn er ook twee 
ondernemers die  hun sponsorcontract beëindigen na dit seizoen.  Dit is natuurlijk heel jammer, maar 
we gaan onze uiterste best doen om de sponsorbijdrage te continueren en  zo mogelijk  nog te 
verbeteren.  Daarvoor lopen op dit moment gesprekken met een aantal ondernemers.  
We doen een dringend beroep op u allen om potentiele sponsoren enthousiast te maken voor een 
gesprek over de sponsor mogelijkheden. Als u iemand kent die onze mooie tennisvereniging 
financieel wil steunen, maak dit dan kenbaar bij het bestuur.  
 
Ook zijn we op zoek naar leden die zitting willen nemen in de sponsorcommissie. Het zou geweldig 
zijn als we onze PR-commissie met enkele enthousiaste vrijwilligers kunnen versterken. Heeft u 
interesse of kent u iemand die een bijdrage wil leveren meldt dit dan bij het bestuur. Vele handen 
maken licht werk. 
 
Sponsoring jeugd. 
Voor de jeugd binnen onze tennisvereniging zijn we in gesprek met een Administratie en 
Accountantskantoor, over eventuele shirtsponsoring. 
 
Didam Dubbel Open  
Bij het Didams Dubbel Open 2018 waren 11 sponsoren die een bijdrage hebben geleverd aan dit 
toernooi.  Voor 2019 gaan we nog op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor en co-sponsoren. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jan Teunissen,  lid sponsorcommissie TVD 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

JAARVERSLAG TOERNOOICOMMISSIE 

Het Didams Dubbel Open 2018 was in veel opzichten bijzonder. De weergoden waren ons 
goedgezind, er waren veel deelnemers en bezoekers en de sfeer was weer geweldig. Veel 
complimenten kregen we over de aankleding van het park met de planten en de verlichting alsmede 
de entree met de rode loper. 
 
Dat er weer zonnebloemen waren voor de winnaars werd ook bijzonder gewaardeerd ondanks dat ze 
wat kleiner waren door de hete zomer. De traditionele feestavond op vrijdag was ook een succes. 
Twee muzikanten zorgden voor een gezellige sfeer. De eveneens traditionele verloting vond ook dit 
jaar weer plaats op zondag, na de uitreiking van de toernooiprijzen. 
 
Voor de statistieken is het misschien wel leuk te weten dat er 136 inschrijvingen waren, 112 
wedstrijden en er 2253 games gespeeld zijn. 
We kunnen vaststellen dat het weer een bijzonder geslaagd toernooi was met gezellige deelnemers 
en supporters.  
 
Dit alles onder de bezielende leiding van:  
Hans de Weerd als voorzitter en Sjaak Derksen, Willy Gieling, Alice Aaftink,  
Marja Sommers, Willy Hansen en Hanny Paus als commissieleden. 
 
De Toernooicommissie van het Didams Dubbel Open 


