Jaarverslag 2020 TennisVereniging Didam (T.V.D.)

JAARVERSLAG BESTUUR
Als bestuur kijken we terug op een enerverend jaar. De corona pandemie 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 getennist worden, zij het soms alleen
enkelspel. Over het algemeen heeft men zich goed gehouden aan de regelgeving omtrent corona.
Wel jammer dat het buitenterras slechts een paar maanden open mocht zijn. De behoefte om met
elkaar even na te zitten bleek weer overduidelijk in de paar maanden dat het terras wel open was.
Het voornemen was om bij de Algemene Ledenvergadering in maart 2020 de leden onze plannen
voor te leggen voor de aanleg van 2 padelbanen en twee jeu de boules banen en het opknappen van
park en terras, maar het 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 gereed.
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 4
maanden uit te stellen.
Op 8 juli kon de ALV alsnog plaatsvinden zij het niet in ons clubgebouw. Er werd uitgeweken naar
Partycentrum Plok. Een vruchtbare en constructieve vergadering met circa 60 leden, waaronder
inmiddels ook nieuwe leden.
De ALV heeft op de initiatieven van het bestuur voor de aanleg van 2 padelbanen en 2 jeu de boules
banen 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 gestart worden
met de aanleg.
Om ook een bijdrage te leveren aan het initiatief van de gemeente Montferland om energie neutraal 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 B en W 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 gefinancieerd. De
deelname is in juli gestart en met de teruggave van energiebelasting kan deze investering worden
bekostigd en met de verwachte uitkering van de coöperatie blijft er voor TVD naar verwachting een
positief saldo over. Een mooie bijkomstigheid.
De Stichting Sportaccommodatie Didam (SSD) is medio het jaar, na een lange procedure, opgeheven.
Deze stichting, i.v.m. teruggave van btw begin 1991 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 padelbanen. TVD kan zich nu eigenaar
noemen van 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 een nieuw TC-lid kunnen
aantrekken.
De Parkcommissie heeft eveneens enkele nieuwe leden mogen verwelkomen, Bennie Loeters, Wout
van den Boom en Willy Waalderbos. 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 4e kwartaal 2019 begonnen met de voorbereiding. Er is een
jubileum commissie 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 jubileum toernooi
plaatsvinden voor zowel junioren als senioren. Door de corona kon dit evenement niet doorgaan.
Wel is een film over de 50 jaren uitgebracht en beschikbaar gesteld op de site van TVD. Ook is een
magazine ‘50 jaar Tennisvereniging Didam’ uitgebracht. Fraaie banners en jubileumvlaggen hangen al
geruime tijd op ons park. Ook zijn in samenwerking met de Oudheidkundige Vereniging Didam (OVD)
een 10-tal publicatieborden samengesteld met verschillende thema’s. Tijdens de beperkte periode van
openstelling terras en clubhuis zijn enkele borden opgesteld. De openstellingsperiode is te kort
geweest om alle borden te laten zien.
Wellicht dat dit jaar de viering alsnog kan plaatsvinden.
Vernieuwing afhang- en toegangsysteem, ledenadministratie en koppeling kassasysteem
De aanleg van padel- en jeu de boules banen 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 geen commissie overleggen plaatsgevonden. Maar de lijntjes zijn kort
en als het nodig is vindt ad hoc overleg plaats middels WhatsApp of ander medium.
Communicatie met leden
Ledeninformatie vindt plaats middels onze website (www.tvdidam.nl), WhatsApp groepen, digitale
nieuwbrieven (circa 10x per jaar), de KNLTB ClubApp en per mail. Hiermee zijn onze leden altijd
optimaal geïnformeerd.

Ontwikkeling ledenbestand (bron Theo Eskes, ledenadministratie)
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 2
padelbanen en de publiciteit hierover in de media en via onze eigen communicatie middelen 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.
In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van het ledenbestand toegelicht.
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Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het ledenbestand (KNLTB leden).

Ledenbestand TVDidam
Leden (incl. niet spelend )
Zomerleden
Aantal leden 31-12-2020
Winterleden

1-1-2020 Aanmeldingen Afmeldingen
Totaal 31-12-2020
324
50
35
339
0
57
18
39
378
0
79
0
79

Totaal

457

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 o.a. studie, blessures en verhuizingen is ongeveer gelijk
gebleven met voorafgaand jaar.

Verder hebben we 79 winterleden mogen verwelkomen.

Als laatste nog een overzicht van de leeftijdscategorieën bij TV Didam. Het betreft stand van zaken op
1 december 2020. Hierin zijn nog zomer- en winterleden opgenomen en niet alle afmeldingen
verwerkt. (Bron KNLTB)

Namens het bestuur,
Geert Hageman, secretaris TVD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISIE
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 gaf aan dat hij nog graag de taken voor de jeugd wil 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. Kort gezegd komt het erop neer dat de TC nu naast tennis ook
verantwoordelijk is 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 zal daarin de sportieve belangen van onze club vertegenwoordigen. 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, promotieactiviteiten, etc. De TC is heel blij met de mensen die zich vol
overgave van hun taak kwijten.

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 boules-spelers hebben helaas alleen kunnen kennismaken met de voor hen
geplande activiteiten. Zodra het enigszins kan, zullen alle activiteiten worden uitgebreid.
Het jubileumjaar is niet geworden wat we ervan gehoopt hadden, maar wel heeft de komst van de
padelbanen ons geen windeieren gelegd. Onder aanvoering van Maarten Rabeling en met name Frits
Schür hebben heel wat leden en 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. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee. De
uitdaging ligt er 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 zich naar elkaar sportief op te stellen. Voor sommigen betekent dit om
te gaan met de veranderingen. Daarbij zal er altijd rekening met elkaar gehouden moeten worden. De
beste manier is door met elkaar in gesprek te zijn. Naast de sport is ontmoeting een belangrijke
kernwaarde binnen onze club.
Door de speciale omstandigheden m.b.t. de beperkingen vanwege Covid-19 is er versneld een nieuw,
digitaal afhangsysteem ingevoerd. Dit systeem wordt door de KNLTB beheerd. We hebben gekozen
om in blokken van een uur af te hangen. Tijdens de piekuren, maandag t/m vrijdag vanaf 18 uur en in
het weekend van 9 uur t/m 16 uur, kunnen er niet twee blokken aaneen geboekt worden. Dit systeem
heeft zijn voordelen, maar ook zijn beperkingen. De reservering moet men op tijd bevestigen en
annuleren, maar heeft soms nog technische storingen die door de ict-mensen van de KNLTB zo
spoedig mogelijk verholpen. Het systeem is namelijk 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 dit jaar 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
dat loopt daarom 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 vóór de zomer
extra komen trainen, waarbij algehele fitheid en algemene bewegingsvaardigheden opdoen het
voornaamste doel was. De TC is van mening dat een sporter beter is wanneer het algemene
atletische vermogen verbetert. Daarnaast werkt dit blessurepreventief. Wat vervolgens weer tot meer
trainingsuren leidt binnen hun eigen tak van sport. In ons geval dus: tennis, padel en jeu de boules.
Sowieso is de missie van OCDN om zoveel mogelijk mensen in beweging te houden en opnieuw in
beweging te krijgen. Via hen ontstaan er daarom nieuwe activiteiten als: oldstartennis, de racketdag,
maar ook ligt er inmiddels een verzoek tot samenwerking met studenten van de HAN en het
Graafschap College.
Wilco Fuhler, voorzitter Technische Commissie
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JAARVERSLAG CLUBHUISCOMMISSIE

De clubhuiscommissie heeft de doelstellingen voor 2020 niet waar kunnen maken als gevolg van de
corona en de maatregelen hiervoor. Wat we wel hebben kunnen doen is voorbereidingen treffen voor
diverse activiteiten zoals onder meer het jubileumtoernooi en de opening van de padelbanen.
Verbindende activiteiten zoals het zaterdagmiddagtoernooi en het befaamde oliebollentoernooi
hebben helaas geen doorgang kunnen vinden.
Wat dan wel? Gelukkig heeft, in aangepaste vorm, wel het jaarlijkse Didam Dubbel Open toernooi
(DDO) plaats kunnen vinden. Veel vrijwilligers hebben er aan bijgedragen om ondanks de beperkende
omstandigheden er weer een mooi succes van te maken. Dank hiervoor.
Eric Jansen, voorzitter Clubhuiscommissie TVD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JAARVERSLAG PARKCOMMISSIE
Tennisbanen
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 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 gesproeid kon worden. De pomp is uiteindelijk door een nieuwe vervangen.
Door de aanleg van de padelbanen zijn er nog twee gravelbanen, de banen 6 en 7.
Padelbanen
Nadat uiteindelijk in juli 2020 de ALV gehouden kon worden, uitgesteld vanwege de corona-uitbraak,
kon toestemming van de leden verkregen worden 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
gespeeld worden! 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 van
een leuke beschildering voorzien. 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.
Gebouwen/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
voltooid was, werd dit direct maar aangepakt en 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 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 in verband met alle uitbreidingen en veranderingen legde wel een druk op de
commissie. Door omstandigheden waren ook nog eens twee leden (tijdelijk) niet beschikbaar.
Gelukkig zijn er altijd mensen die willen helpen. Zo konden we de commissie verder uitbreiden met
drie personen. De commissie bestaat nu uit Antoon Lenderink, Theo Benning, Paul Andrea, Geert
Gerritsen, Willy Waalderbos, Bennie Loeters, Wout van den Boom en ondergetekende. Uiteraard is
onze inleenkracht Richard Koster niet meer weg te denken. Ook Martin wil ik hier graag in betrekken,
de man die altijd zorgt voor een natje en droogje. Mannen, bedankt voor jullie geweldige inzet. En
zoals het spreekwoord zegt: “Gezelligheid kent geen tijd”.
Stef Kobesen, voorzitter Parkcommissie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JAARVERSLAG PR-COMMISSIE
Het jaar 2020 is voor onze tennisvereniging -ondanks alle corona maatregelen- m.b.t. sponsoring toch
nog wel redelijk goed verlopen. Van de 27 sponsoren die we hadden in 2019, zijn er in 2020 nog 24
overgebleven. Drie 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 t.w. Laarberg
Notarissen in Didam, CP GrafiMedia in Winterswijk en Van Essen sierbestrating in Westervoort.
Didams Dubbel Open 2020.
ABCO beveiliging is met TVD een contract aangegaan om voor 5 jaren dit mooie DDO tennis
evenement financieel te ondersteunen.
Eric Jansen, voorzitter PR-Commissie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JAARVERSLAG TOERNOOICOMMISSIE
Zoals wij het afgelopen jaar ons leven moesten aanpassen i.v.m. corona gold dit ook voor het toernooi
ABCO Didams Dubbel Open 2020.
Het tennispark werd coronaproof gemaakt, met speciale tafels voor de spelers met 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 gaan we in 2021 wel inhalen.
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 gaat
worden.
Hans de Weerd, Toernooi Commissie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Financieel Jaarverslag
Investeringen:
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 2 terrasheaters aangeschaft in de tijd dat we nog buiten op het terras mochten
zitten, terwijl de herfstkou al in aantocht was.
Maar de allergrootste investering was, en dat zal niemand verbazen, de aanleg van de padel- en jeu
de boulesbanen en de vernieuwing van het park, het terras en 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, toegevoegd aan de activa van TVD. Tevens is een vordering, zijnde € 21.000, van
TVD op de stichting komen te vervallen. Per saldo is het dus een positieve transactie geweest voor
TVD.
Op de uitgaven die gedaan zijn om ons park uit te breiden en te vernieuwen is een subsidie van 20%
van de overheid van toepassing, de zogenaamde subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud
sportaccommodaties’ (BOSA). Deze subsidie vragen we aan als de laatste factuur betaald is. In de
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 zal dus worden opgevuld
met de nog te ontvangen subsidie ad € 32.583,- over 2020.
Voor de financiële huishouding van ons clubhuis was 2020 een bewogen jaar. We zijn vele maanden
gesloten geweest en alle tennis gerelateerde horeca activiteiten moesten worden afgeblazen. De
overheid heeft bijgesprongen met € 4000,- subsidie. Gelukkig kon het Didams Dubbel Open (DDO)
wel doorgaan.
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,- in 15 jaar 5 à 10 duizend euro besparen,
afhankelijk van de ontwikkeling van de overheidssubsidie op energiebelasting. Dit project is na de ALV
direct opgestart en vanaf juli 2020 wordt er groene stroom afgenomen.
Onno Paus, Penningmeester TVD.

