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Jaarverslag 2019 TennisVereniging Didam (TVD)  

 

JAARVERSLAG BESTUUR  

Bestuurlijk 

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. In 2018 

is besloten 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 

Onze ledenadministateur Rob Rust heeft aangegeven eind 2019 te willen stoppen. Theo 

Eskes heeft zich bereid verklaard deze taak over te nemen. Omdat Theo tijdelijk niet 

beschikbaar is blijft Rob de taak nog even uitvoeren.  

In  de Algemene Ledenvergadering van 11 maart 2019 heeft TVD afscheid genomen van de 

penningmeester Gerard Gudden en is Onno Paus benoemd als nieuwe penningmeester.  

Verbetering parkeerplaats 

De openbare parkeerplaats bij ons tenniscomplex verkeerde al jaren in slechte staat van 

onderhoud hetgeen met name bij regen vervelende situaties opleverde. Na wat 

voorbereiding is in 4 weken de parkeerplaats gerenoveerd. Het terrein is geëgaliseerd, 

opsluitbanden zijn aangebracht en de rijbanen zijn beklinkerd. De parkeerplaatsen zijn met 

halfverharding op sterkte gebracht. Door de inzet van velen zijn deze werkzaamheden op 

verschillende dagen in de maanden juni en juli uitgevoerd. Er  kunnen nu circa 30 auto’s 

parkeren. Om te voorkomen dat er vrachtwagens of ander groot materieel oprijdt is een 

hoogtebord aangebracht. 

TVD 50 jaar 

TVD bestaat in 2020 50 jaar en is in het 4e kwartaal 2019 begonnen met de voorbereiding. Er 

is een jubileum commissie in het leven geroepen die er voor gaat zorgen dat 25 april 2020 

een mooie jubileumdag kan worden. Aansluitend zal op zondag 26 april een jubileumtoernooi 

plaatsvinden voor zowel junioren als senioren. 

Voorgenomen aanleg padelbanen 

Tennisvereniging Didam wil verder doorgroeien en vernieuwen. Door middel van een breder 

en uitdagender aanbod van (sport)activiteiten verwachten wij deze groei te realiseren. In de 

nieuwsbrief van juni 2019 en op onze website heb je de ambitie voor de aanleg van twee 

padelbanen kunnen lezen. 

 

https://www.tvdidam.nl/padel/
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Inmiddels hebben wij niet stil gezeten en is o.a. met vertegenwoordigers van de KNLTB, 

leveranciers en met tennisverenigingen waar padel reeds is geïntroduceerd, gesproken. 

Door deze gesprekken is belangrijke informatie verkregen. Voor de aanpak wordt o.a. het 

stappenplan van de KNLTB gevolgd. 

 

Ook heeft er op zaterdag 9 november een padel clinic plaatsgevonden waaraan ongeveer 30 

tennissers en andere sporters hebben deelgenomen. Vanuit de deelnemers is er veel 

interesse in deze nieuwe sport en een aantal deelnemers maakt inmiddels deel uit van de 

padelcommissie.  

Om onze leden en andere belangstellenden te informeren en te raadplegen heeft op 

maandag 16 december een informatieavond plaatsgevonden. Deze avond is positief 

afgesloten, de aanwezigen stonden achter het plan voor de aanleg. 

In de ALV van 25 maart 2020 zal de aanleg van de padelbanen ter besluitvorming aan de 

leden worden voorgelegd.  

TV Didam omarmt ‘Diemse Zon’ 

Ook TV Didam wil bijdragen aan de ambitie van de gemeente Montferland om in 2030 een 

klimaatneutrale gemeente te zijn. Deelname betekent dat circa de helft van de elektriciteit 

voor de tennisvereniging op een milieu vriendelijke wijze wordt geproduceerd.  

Energiecoöperatie Montferland Klimaatneutraal (EMK) heeft een businesscase voor TVD 

opgesteld voor de maximale afname als vereniging. Met 43 zogenaamde certificaten kan 

circa 10.000 kwh per jaar opgewekt worden. De investering die hiervoor nodig is verdient 

zichzelf ruimschoots terug. Het rendement is minimaal 5% en de ‘winst’ wordt jaarlijks 

verrekend. 

Tijdens de ALV op 25 maart hoort u meer. 

 

Diversen 

Glasvezel aanleg: De aanleg van glasvezel tot de buitenmuur is reeds uitgevoerd. In februari 

is de aansluiting gerealiseerd. De abonnementen met CanalDigital en KPN zijn opgezegd. 

Nieuwe website Tennisvereniging Didam!  

Met ingang van 1 februari 2019 is de nieuwe TVD website (tvdidam.nl)  live gegaan.  De 

‘oude’ site dateerde van ruim 12 jaar geleden en had dringend, zowel technisch als qua lay-

out, een update nodig. Indion Design (Yvon-Cheryl Scholten-Eenschooten) en Jos Hubers 

(web master) hebben in nauwe samenwerking met  het bestuur en de PR-commissie van 

TVD gewerkt aan een kleurrijk, verfrissend en met name actuele en informatieve site. De site 

wordt goed bezocht.  
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Introductie KNLTB (TVDidam) ClubApp! 

Begin 2019 is de KNLTB ClubApp ingevoerd. Met de ClubApp is alle (persoonlijke) 

tennisinformatie op één plek beschikbaar. Veel leden maken inmiddels gebruik van de 

ClubApp. 

In verband met de verbetering en modernisering van onze communicatie is er naast de 

nieuwe website ook de digitale nieuwsbrief KNLTB ClubApp actief. Een en ander past 

uitstekend in ons beleid waarin de social media faciliteiten ook bij TVDidam optimaal worden 

ingezet. 

Najaarsoverleg commissies 

Begin 2020 heeft het zogenaamde najaarsoverleg 2019, gelijktijdig met alle commissies 

plaatsgevonden. Er is gesproken over de bemensing van de commissies en optimalisatie in 

de samenwerking bij o.a. evenementen en toernooien. Er is veel enthousiasme bij de 

vrijwilligers. In de bijdragen van de commissies aan dit jaarverslag leest u meer. 

Ontwikkeling ledenbestand 

Onze ledenadministrateur heeft in de laatste maandrapportage van 2019 weer een analyse 

gemaakt van de ontwikkeling van het ledenbestand. Het jaarresultaat is hieronder 

opgenomen. 

Korte toelichting op onderstaande grafieken: 

Eind 2019 zaten we op een ledenbestand van 318 (310 bondsleden, 4 leden die geen 

bondslid zijn, 3 ereleden en 1 ondersteunend lid en geen bondslid). In 2019 hebben we ook 

circa 40 zomerleden mogen verwelkomen. 

  

Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het ledenbestand (KNLTB leden). 

Het bestuur van Tennisvereniging Didam 
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JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISIE  

 
Jeugdleden: 2019 is gestart met 60 jeugdleden. In de loop van het jaar hebben 8 jeugdleden 
zich afgemeld als lid. Dit waren hoofdzakelijk de wat oudere kinderen van 14-16 jaar en 
jeugdleden die hooguit 2-3 jaar lid waren van TVD. De huidige jeugd is bijna allemaal ca. 4 
jaar lid van onze vereniging. 
 
Schooltennis: Helaas kon dit jaar geen schooltennis worden gegeven. Oorzaak hiervan 
waren de lesroosters met heel veel tussenuren waardoor het inplannen van de tennisleraar 
moeilijk was. Mede het gevolg hiervan was dat in het eerste deel van 2019 weinig aanwas 
van nieuwe jeugdleden was. 
 
Sjors Sportief: Sjors Sportief werd dit jaar druk bezocht. 
 
Tenniskids: In het voorjaar ging eveneens Tenniskids weer van start. Deze competitie werd 
op twaalf zondagochtenden, verdeeld over voor- en najaar, gespeeld. 
 
Didam op Stelten: Tijdens Didam op Stelten heeft TVD zich eveneens gepresenteerd. 
Tientallen kinderen maar ook volwassenen konden hier een balletje slaan en/of 
(her)ontdekken hoe leuk tennis eigenlijk is. Door deze activiteit hebben zich 16 nieuwe leden, 
zowel jeugd als volwassenen, aangemeld. 
 
Tenniskamp: 20 Kids tot 12 jaar hebben 2 dagen aan het tenniskamp deelgenomen. 
Het aktiviteitenprogramma was in handen van Wilco, Fons en trainer Sander. 
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd weekend. 
 
Jeugd-kampioenschappen: Hoewel het sportief gezien een succes was met veel blije kids en 
ouders, was de deelname gering, met name van de oudere jeugd. De survival-run in Loil 
welke eveneens in hetzelfde weekend gehouden werd en waar veel oudere jeugd zich voor 
had ingeschreven, was hieraan debet. Voor 2020 gaan we dit zeker beter inplannen. 
 
Shirt-sponsoring: Dit jaar heeft Aannemersbedrijf Marcel Menting shirts beschikbaar gesteld 
voor ALLE jeugdleden. 
 
Sportdag: Op 18 september heeft TVD ook weer een bijdrage geleverd aan de sportdag van 
basisschool “De Ontdekking”. 
 
Seizoen-afsluiting: Op 29 november werd het seizoen afgesloten met een gezellige avond. 
  
De Technische Commissie 
Inez, Edith, Corné, Seije, Wilco en Will  
 

JAARVERSLAG CLUBHUISCOMMISSIE 

2019 was een jaar om de ambities die ingezet zijn in 2017 en 2018 verder gestalte te geven. 
Als clubhuiscommissie vinden wij dat we hier goed in geslaagd zijn. Dit blijkt uit de groei van 
de omzet bij het 40 jarig jubileum van het Didams Dubbel Open, waar de 2 extra dagen ook 
aan bijdroegen. Ook was er een grotere deelname bij het zomer-zaterdagmiddagtoernooi en 
oliebollentoernooi. Ook de tennis gerelateerde feestjes hebben wederom een mooie bijdrage 
geleverd. 
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Clubgebouw 

Als commissie hebben wij aangegeven dat het goed zou zijn om roosters te plaatsen bij de 
ingangsdeur. Reden hiervoor is de hoeveelheid zand dat dagelijks naar binnen gedragen 
wordt onder de schoenen van de spelers. Hierbij dan ook een oproep aan alle leden om 
de schoenen goed af te stampen voor het betreden van het clubgebouw. Hiermee 
dragen we bij aan een langere levensduur van de vloer. Dit wordt ook in 2020 mee genomen 
in de verdere ontwikkelingen rond het clubgebouw. 

Bezetting 

De bezetting van de clubgebouwmedewerkers is voor 2019 constant geweest. Grote 
wijziging is wel dat onze groepsontvangst dame Ans Hendriksen per 31 december het stokje 
heeft overgedragen aan Carin Jansen. Wij willen Ans dan ook hartelijk danken voor haar 
professionele inzet en adviezen die recht hebben gedaan aan de wensen van de klant. Ook 
wensen we Carin veel succes met de voortzetting. Ans blijft nog wel betrokken op de 
woensdag. Verder willen we het volledige team bedanken voor hun inzet, uiteindelijk kunnen 
we niet zonder onze vrijwilligers. 

Cashless betalen 

Op 1 april 2019 zijn we volledig overgegaan op cashless betalen. Dit is na goede uitleg door 
de barmedewerkers volledig geaccepteerd. Nog niet alle leden betalen met de KNLTB pas 
en kiezen nog voor hun eigen pinpas. Vanuit de commissie is het nog een uitdaging om die 
leden over te halen dit wel te doen. Uiteindelijk scheelt dit in de transactiekosten voor de 
vereniging. Èèn van de taken van de clubhuiscommissie is het afstemmen van de verkoop- 
met de inkoopprijzen. Aanpassingen zijn soms nodig omdat ook de inkoopprijzen stijgen. Het 
zijn niet altijd de populairste maatregelen, maar wel noodzakelijk. Voor 2019 heeft dit o.a. 
geleid tot kleine aanpassingen vanwege de BTW verhoging op 1 januari 2019. 

Namens de clubhuiscommissie willen wij alle medewerkers/vrijwilligers hartelijk bedanken 
voor hun inzet en betrokkenheid . 

Met vriendelijke groet, 

Clubhuiscommissie TVD 

 

JAARVERSLAG PARKCOMMISSIE  

Banen 

De kunstgrasbanen 1, 2 en 3 staan in de meerjarenplanning  voor 2022 op de rol om de 

toplaag te vervangen. Deze zijn aangelegd in 2002, en dan dus 20 jaar oud! De kosten van 

deze vervanging zullen ca. € 45.000 bedragen, prijspeil 2020. Hiervoor is gereserveerd. De 

kunstgrasbanen 4 en 5 zijn in 2016 gerenoveerd. Het nieuwe beleid is de kunstgrasbanen 

niet elk jaar een grote onderhoudsbeurt te geven, maar om de 2 jaar. In 2020 zijn deze 

banen aan de beurt. De voorjaarsbeurt van de gravelbanen wordt sinds 2018 in eigen 

beheer door de parkcommissie uitgevoerd. Dit is wel een flinke klus voor de parkmannen 

onder aanvoering van Antoon, maar levert de vereniging een flinke besparing op.  

Gebouwen/clubhuis 
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De overheid heeft de wettelijke verplichting dat asbestdaken eind 2024 vervangen moeten 

zijn, losgelaten. Dus hebben we wat meer tijd om te kijken of en wanneer we hier iets aan 

moeten doen. Bij het bestuur en de parkcommissie leeft de wens de achterzijde van het 

gebouw, langs de weg, een betere uitstraling te geven. Hier wordt de komende tijd naar 

gekeken. 

Park/Groen 

Het bestuur heeft te kennen gegeven om in het voorjaar van 2020, gravelbaan 6 om te 

bouwen naar 2 padelbanen. Zie hiertoe het voorstel in de ALV. Daardoor zal de entree van 

het gravelgedeelte er anders komen uit te zien. Momenteel wordt bekeken welke 

aanpassingen nodig zijn om deze zijde van het park te verfraaien. 

Parkeerplaats 

Eindelijk is het dan gelukt. In 2019 is de parkeerplaats, op kundige wijze, in eigen beheer 

aangepakt. De Gemeente heeft voor de materialen gezorgd. Het uiteindelijke resultaat mag 

er zijn; de leden en onze gasten kunnen we weer op een nette manier op ons park 

verwelkomen. 

Team 

De parkcommissie, bestaande uit Antoon Lenderink, Theo Benning, Paul Andrea, Geert 

Gerritsen, ondergetekende en, niet meer weg te denken, inleenkracht Richard Koster, 

hebben ook het afgelopen jaar weer alles uit de kast gehaald om het park zo goed mogelijk 

te onderhouden. Dat kost vele uren, maar de gezelligheid onder elkaar, vergoed heel veel. 

Nu er 2 padelbanen komen neemt het werk alleen maar toe. Wie zich geroepen voelt is van 

harte welkom om tot deze groep toe te treden. Enige verjonging juichen we van harte toe. 

Wij klussen elke maandagmiddag. 

Stef Kobesen, voorzitter Parkcommissie. 

 

JAARVERSLAG PR-COMMISSIE  

In 2019 waren 27 bedrijven/middenstanders die onze tennisvereniging financieel hebben 

ondersteund. Twee sponsoren minder dan in 2018. Twee ondernemers hebben in 2019 

kenbaar gemaakt dat zij hun sponsorgelden aan andere doelen willen besteden, waarvan 

een ondernemer medio 2019 per direct is gestopt en de nota niet meer heeft voldaan. Toch 

kunnen we in 2020 het aantal sponsoren op peil houden omdat zich twee nieuwe sponsoren 

hebben aangemeld t.w.  Indion Design uit Didam en Aessence uit Duiven. Verder zijn we nog 

in gesprek met drie ondernemers. Hopelijk kunnen we deze binnenkort toevoegen als 

sponsors van onze vereniging. 

Didams Dubbel Open 2019. Er waren 13 sponsoren die dit toernooi financieel en/of op 

andere wijze hebben ondersteund.  
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De plaatsing van een digitale tijdklok op de tennisbaan is te danken aan sponsor ABCO-

beveiliging.  

Jeugdkamp 2019 Het jeugdkamp 2019 wat op ons tennispark heeft plaatsgevonden werd 

door 20 sponsoren ondersteund. Ook dit is een prachtig resultaat. 

Jan Teunissen,  lid sponsorcommissie TVD 

 

JAARVERSLAG TOERNOOICOMMISSIE 

Van 24 augustus t/m 1 september vond bij Tennisvereniging Didam voor het 40e jaar op rij 

het Didams Dubbel Open toernooi (DDO) plaats. Met een recordaantal van 196 deelnemers 

moest de toernooicommissie besluiten om twee extra dagen toe te voegen aan de reeds 7 

geplande dagen. Hierdoor werd tevens een record opbrengst gerealiseerd. 

Het toernooi is prima verlopen ondanks dat een paar wedstrijden erg uitliepen, tot circa kwart 

voor 1.  

De vrijdag avond was weer zoals vanouds gezellig. 

Hans de Weerd, voorzitter Toernooicommissie 
 
 

FINANCIEEL JAARVERSLAG  

Ik wil graag enkele zaken van het afgelopen jaar benoemen die een financiële impact 
hebben gehad. 

In april hebben we een aanschaf gedaan van een apparaat dat we hopelijk niet vaak zullen 
hoeven gebruiken: een AED. 

In het begin van de zomer werd een tweede investering gedaan: de parkeerplaats werd 
letterlijk en figuurlijk op de schop genomen. We hopen lang van deze investering te mogen 
genieten. 

Augustus was de maand van het 40e Didams Dubbel Open. De combinatie van een groot 
deelnemersveld, prachtig weer, veel gezelligheid en een loterij, brachten extra inkomsten 
voor de club. Dit samen met een groep sponsoren die hun naam graag wilden verbinden aan 
het toernooi. 

Na het DDO werden de bakens verzet richting de voorbereidingen van Padel tennis. Er zijn 
gesprekken geweest met SWS, een organisatie die borgstellingen verleent voor sportclubs 
bij investeringen, en met een mogelijke financierder. 

In het laatste weekend van het jaar kreeg de kas nog een impuls door een sportief en 
gezellig oliebollentoernooi. 

Als rode draad door het gehele jaar liep de PR van onze tennisvereniging. Hierin hebben we 
geïnvesteerd door o.a. de nieuwe website, een advertentie in het Montferland Journaal en de 
indrukwekkende spandoeken die voor het eerst te zien waren tijdens Didam op Stelten. 

Tot slot hebben we door het jaar heen 6 aan tennis gerelateerde feesten mogen organiseren. 
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Dit alles heeft geresulteerd in een zeer goed resultaat van het clubhuis en daarmee een 
positief resultaat over 2019 van € 1.102,- terwijl vooraf € 700,- was begroot. 

 

Onno Paus, Penningmeester TVD. 

 

  


