
 

 

Jaarverslag 2021 Tennisvereniging Didam (T.V.D.) 

 

JAARVERSLAG BESTUUR  

Het jaar 2021 is het 2e coronajaar waar we allemaal persoonlijk mee te maken kregen en natuurlijk 
ook als tennisvereniging. Maar ondanks beperkende overheidsmaatregelen konden we het park 
openhouden voor padel en tennis. 

Het ledenbestand was inmiddels door de aanleg van 2 padelbanen gegroeid van ruim 350 naar 650 
leden. Reden om na te denken over uitbreiding. De aanleg van een 3e padelbaan kreeg op de ALV 
van 21 juli de goedkeuring van onze leden.  

Omdat inmiddels duidelijk was dat geluidoverlast zodanig was dat daar maatregelen nodig waren is 
op aanwijzing van de gemeente een geluidonderzoek gestart. Daaruit bleek als maatregel een 
geluidwerend scherm van 5 meter hoog nodig. Dit bleek een onmogelijk opstakel voor de 
omwonenden. 

Ook begon coöperatie Open Club De Nevelhorst (OCDN) op initiatief van de gemeente, samen met 
de sportverenigingen aan de weg te timmeren en plannen te maken voor aanleg van sportfaciliteiten 
op de Nevelhorst. Extern bureau Kragten werd ingeschakeld bij de uitwerking. Dit in nauw overleg 
met de gemeente. 

Uiteindelijk kwam er een gefaseerd plan voor faciliteiten op de drie sportlocaties van DVC, TVD en 
Margriet. Dit plan, Masterplan voor de verrijking van het sporten beweeglandschap van 3 
sportparken (fase 1) en de openbare ruimte (fase 2) in Didam geheten. Fase 1 werd in gang gezet. 
Voor TVD betekende dit de aanleg van een ASM-padelbaan en de outdoor squashbaan. Echter 
voortschrijdend inzicht en fors stijgende kosten noodzaakten tot aanpassing.  

Inmiddels is het 2022 en is de suashbaan uit deze 1e fase gehaald. Om de geluidhinder op acceptabel 
niveau te brengen met een oplossing acceptabel voor de omwonenden werd besloten om de 
bestaande padelbaan 2 te verplaatsen waardoor voldoende afstand tot de achterburen ontstond. 
Het geluidscherm kan nu ook 4 in plaats van 5 meter worden.  

Over dit plan is overeenstemming met de gemeente en met de achterburen. 

Ledenadministratie  

Nadat Theo Eskes in de loop van 2020 de ledenadministratie volledig heeft ingevoerd in het nieuwe 
geautomatiseerde platform heeft hij aangegeven hiermee te willen stoppen en is Mathieu Prikken 
bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Zie verderop voor meer detail. 

TVD 50 jaar 

TVD bestond in 2020 50 jaar en was in het 4e kwartaal 2019 begonnen met de voorbereiding. Echter 
het geplande jubileum kon door de corona in 2020 niet plaatsvinden en moest worden uitgesteld.  



 

 

Nieuwe overkapping en nieuwe warmhoudkar 

Op dinsdag 8 februari 2022 werd de nieuwe overkapping bij de jeu-de-boulesbaan geopend en vond 
de ingebruikname plaats van een nieuwe warmhoudkar voor ‘Samen aan tafel’. Deze verrichtingen 
werden gedaan door voorzitter Thea Pierik en penningmeester Wil ter Heerdt van Stichting 
Algemene Gezondheidszorg Didam. 

Uitstel Algemene Ledenvergadering 

In verband met corona moest de ALV, die onder normale omstandigheden in maart plaatsvindt, 
uitgesteld worden. De wettelijke regeling maakte uitstel tot juli mogelijk. Uiteindelijk kon de ALV, 
zoals gebruikelijk op locatie, bij partycentrum Plok op woensdag 21 juli alsnog plaatsvinden. 

Statuten en Huishoudelijk Reglement vernieuwd 

Per 1 juli 2021 is Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. De wet 
brengt een aantal wijzigingen met zich mee. Als bestuur hebben we het advies van de KNLTB gevolgd 
en gebruik gemaakt van de modelstatuten van de KNLTB. Op de ALV van 21 juli hebben de leden dit 
goedgekeurd waarna de statuten in een notariële akte vastgelegd. Tevens is het model Huishoudelijk 
Reglement van de KNLTB door de ALV goedgekeurd en door het bestuur bekrachtigd. 

Communicatie met leden 

Ledeninformatie vindt plaats middels onze website (www.tvdidam.nl), WhatsApp groepen, digitale 
nieuwbrieven (6x), de KNLTB ClubApp en per mail. Hiermee zijn onze leden altijd goed geïnformeerd.  

Ontwikkeling ledenbestand (bron:Theo Eskes, ledenadministratie 2020) 

De groei van het aantal leden die ingezet was in 2020 is ook in 2021 gestaag doorgegaan. Met name 
het aantal padelspelers binnen onze vereniging heeft een enorme groei doorgemaakt. Verder 
konden we ook een aantal jeu de boules spelers en Allstars leden verwelkomen. Naar verwachting 
zullen een beperkt aantal leden uit de omliggende woonplaatsen in 2022 onze vereniging gaan 
verlaten i.v.m. de realisatie van padelbanen bij hun eigen vereniging.   

Hieronder zijn in een aantal grafieken diverse aantallen toegelicht. 



 

 

 
 
Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het ledenbestand KNLTB leden (excl. niet spelend, 
jeu de boules en Allstars). 

 
 
Meer uitgesplitst in detail zijn de getallen hieronder te zien. 

  1-1-2021 Aanmeldingen Afmeldingen Totaal 31-12-2021 

Leden TVDidam (inclusief Niet spelend, 
Jeu de boules, Allstars) 378 215   593 
Afmeldingen per 31-12-2021     44 44 
Winterleden   95 4 91 
Aantal leden TVDidam 31-12-2021       640 

 
Van de 95 winterleden hebben slechts 4 leden besloten om hun lidmaatschap niet 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. 

Als laatste nog een overzicht van de leeftijdscategorieën bij TV Didam. Het betreft stand van zaken 
op 1 december 2021. Hierin zijn de  afmeldingen per 31-12-2021 niet verwerkt. (Bron KNLTB) 
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Namens het bestuur,  

Geert Hageman 
secretaris TVDidam 

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

JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE  

Jaarverslag van de technische commissie 

De technische commissie bestond dit jaar uit 3 leden. Seye sprak vooral namens de tennissers, 
Maarten namens de padellers en Wilco was als voorzitter bestuurlijk verantwoordelijk voor beiden 
en sprak ook namens de jeu de boulers en Open Club De Nevelhorst.  

Commissies werden werkgroepen 

Achter deze mensen staan veel vrijwilligers ter ondersteuning. Voorheen werden ze commissies 
genoemd, maar formeel wordt de technische commissie door 1 persoon in het bestuur 
vertegenwoordigd. Daarom heten ze geen commissies meer, maar spreken we van werkgroepen die 
het mandaat hebben om de zaken autonoom te regelen. Alleen overkoepelende zaken worden door 
de tc-leden gezamenlijk opgepakt. Deze nieuwe manier van werken is en blijft in ontwikkeling. Een 
zoektocht naar een goede balans waarin elk standpunt en belang voldoende gehoord en gezien 
wordt.  

De rolverdeling werd binnen de werkgroepen steeds duidelijker. Bij tennis en padel is er o.a. een 
competitieleider, een toernooileider en zijn er mensen die voor verschillende activiteiten zorgen. 
Daarom is er geen sprake meer van een padelcommissie en DDO-commissie. Die vallen dus onder de 
verantwoordelijkheid van de 3 gekozen tc-leden. Er ontstonden bijvoorbeeld nieuwe werkgroepen, 
zoals die voor de organisatie van het Lentetoernooi en er werd samenwerking gezocht bij bestaande 



 

 

activiteiten en toernooien. Formeel is er wel iets veranderd, maar in de uitvoering hebben de 
werkgroepen geen directe verantwoordelijkheid af te leggen aan de t.c.. Iets wat goed gaat, moet 
goed blijven gaan.  

Onverwachte problemen en bijbehorende spanningen 

Corona maakte niet alleen het elkaar ontmoeten en de communicatie lastiger. Het jaar begon met 
veel sportieve teleurstellingen als gevolg van de coronamaatregelen. Vooral de volwassenen werden 
beperkt in les- en speelmogelijkheden. De kinderen mochten gelukkig nog wel gewoon de baan op. 
Ook de overlast naar de buurt trok een behoorlijk dikke streep door onze plannen. Direct gevolg was 
dat de beoogde uitbreiding van padelbanen niet volgens plan gerealiseerd kon worden. De tijden om 
te spelen, werden vooral voor de padellers beperkt. We hebben als t.c veel tijd en energie gestopt in 
het zo eerlijk mogelijk verdelen van het aanbod van banen. Door de groei van de club zagen we ook 
dat de tennisbanen met name in de ochtenden en de avonden vaker gebruikt werden. Sindsdien 
spreken we van "piekuren” met de bijbehorende afspraken. Als t.c. zagen we dat veel leden daar in 
het begin wat moeite mee hadden. Door met elkaar in gesprek te gaan, werd dit opgepakt en lijkt het 
beter te zijn gegaan. Het tevredenheidsonderzoek gaf de spanningsvelden weer, maar vooral ook de 
tevredenheid. Er was met name behoefte aan duidelijkheid in de communicatie. In tijden dat we niet 
fysiek bij elkaar konden komen, was dat extra belemmerend.  

Tennis- en padelcompetities 

Voor tennis betekende corona, dat we in de voorjaarscompetitie met alleen 7 jeugdteams konden 
meedoen. Aan het eind konden we 1 kampioenschap vieren. In het najaar waren er weer 7 
competitieteams bij de jeugd en 4 teams bij de volwassenen. Voor het eerst sinds lange tijd speelde 
een team namens ons in de 1e klasse. Ze werden overigens gelijk kampioen. Bij padel hadden we in 
het najaar voor het eerst ook 5 competitieteams voor volwassenen. De recreanten konden zich op 
verschillende zaterdagmiddagen aan elkaar meten en leerden elkaar zo beter kennen. De 
appgroepen werden steeds vaker gebruikt om elkaar te vinden.  

Toernooien 

Gelukkig kon DDO gewoon doorgaan. Met 10 onderdelen voor tennis, 4 voor padel, en 244 spelers 
was het meteen een groot feest. Het Didam Dubbel Open van 2021 was voor de eerste keer een 
tennis- en padeltoernooi, met een recordaantal deelnemers, die zeer goed is verlopen. Maar laten 
wij hopen dat dit het laatste jaar was met coronabeperkingen en in 2022 het aantal deelnemers 
zullen overtreffen en dan weer een gezellige vrijdagavond hebben met livemuziek. 

In het najaar sloeg corona weer toe, met als grootste domper het moeten annuleren van het 
traditionele Oliebollentoernooi. 

(Talent)ontwikkeling voor jong en oud 

Voor wat betreft de talentontwikkeling, was er nog steeds de samenwerking met Tennis Solutions. 
De hoeveelheid lessen waren aanzienlijk toegenomen. Tennis Solutions moest flink opschalen om 



 

 

ons in de behoefte te voorzien. Daarom hebben we zelf soms met eigen vrijwilligers enkele clinics 
verzorgd. Dat heeft echt niet onze voorkeur, maar nood breekt soms wet. De vrijwilligers die dit met 
goede bedoelingen oppakten worden daarom gewaardeerd. 

De jeugd kon overwegend wel hun tennislessen blijven volgen en er waren ook activiteiten gehouden 
om onze sporten te promoten.De getalenteerde tennisjeugd, die voorheen naar andere tennisclubs 
reisden voor lessen op hun niveau, kregen een extra lessencyclus op ons park aangeboden.  

Vanuit de samenwerking met OCDN werden er racketmiddagen georganiseerd. Daarnaast 
ontwikkelde de Oldstarsgroep zich tot Allstars. Er zit inmiddels geen leeftijdsbeperking meer aan. De 
trainingen worden door professionals verzorgd. Iedereen die deze vorm van trainingen op basis van 
het Athletics Skils Model bij zich vindt passen, is van harte welkom. Door de samenwerking met de 
1e-lijnszorg, met name Fysiotherapie Didam, kwamen er wekelijks mensen meedraaien en zijn er al 
een aantal van hen gewoon spelend lid geworden van de club. Met voortschrijdende inzichten 
ontwikkelden we verder naar een vorm van samenwerking met onze eigen jeu de boulers. Die 
overigens op de donderdagochtenden ook hun trainingen hebben waar iedere geïnteresseerde lid 
aan mee kan doen. Geblesseerde leden mogen, voor zolang de blessure geldt, kosteloos meedraaien 
met Allstars. 

Tennis en padel gaan hand in hand met gezelligheid 

Helaas liet de beoogde kartrekker voor jeu de boules ons al snel weten, dat het hem in deze taak niet 
ging lukken. Carin Jansen heeft de rol op zich genomen. Met dit alles vermengen de activiteiten van 
de t.c. zich al zichtbaar met sociale projecten binnen de club als Samen aan Tafel. Zo zien we dat er 
een nieuwe doelgroep, stap voor stap, op een voor ieder passende wijze in beweging komt als 
sporter, als beweger of als betrokkene. Sport en bewegen in de vorm van tennis en padel is onze 
basis. Door de genoemde activiteiten boren we een nieuwe groep aan die laagdrempelig kennis 
maken met ons park en onze sporten en biedt het de mogelijkheid om passende wijze betrokken te 
blijven bij de club.  

Concluderend kunnen we stellen dat:  

- het tennis bij TVDidam in 2021 boog, maar niet brak. En zich uiteindelijk opmaakte voor een 
comeback waarvan het einde nu nog niet in zicht is 

- padel onze club een flinke boost gaf met nieuwe mensen, nieuw energie en mogelijkheden 

- jeu de boules en Allstars een passende ondersteuning biedt aan deze twee sporten. 

Wilco Fuhler 
voorzitter technische commissie 

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

JAARVERSLAG CLUBHUISCOMMISSIE 



 

 

De clubhuiscommissie heeft de doelstellingen voor 2021 wederom niet geheel waar kunnen maken 
in verband met de corona crisis waar we ons gelukkig nu minder in bevinden. Wat we wel hebben 
kunnen doen is voorbereidingen treffen voor diverse activiteiten zoals onder meer het uitgestelde 
jubileum en het jubileumtoernooi. Helaas heeft ook het befaamde oliebollentoernooi geen doorgang 
kunnen vinden maar zijn er wel oliebollen verkocht. 

Wat dan wel? Gelukkig heeft er wel (in aangepaste vorm) het jaarlijkse Didam Dubbel Open toernooi 
kunnen plaats vinden en hebben wij het uitgestelde TVD 50 jubileum kunnen vieren.  Veel 
vrijwilligers hebben hierbij een steentje bijgedragen om ondanks de omstandigheden dit tot een 
mooi succes te maken. Dank hiervoor. 

Eric Jansen 
voorzitter clubhuiscommissie TVDidam 

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

JAARVERSLAG PARKCOMMISSIE  

Tennisbanen 

In de meerjarenplanning was voorzien dat de toplaag van de banen 1, 2 en 3 zou worden vervangen 
in 2022. Na interne metingen eind 2021 bleek dat de banen 2 en 3 nog lang niet versleten zijn en 
baan 1 er minder goed aan toe is. Het bestuur heeft toen besloten de vervanging van de toplaag tot 
nader order uit te stellen. De toestand van baan 1 zal kritisch worden gevolgd en zo nodig, buiten de 
piekuren, buiten gebruik worden gesteld. 

Padelbanen 

Het wekelijkse onderhoud vergt veel handenarbeid, aangezien deze banen handmatig bewerkt 
moeten worden. De parkcommissie heeft bij het bestuur de wens neergelegd hiervoor een machine 
aan te schaffen. Zeker als er meer banen komen is dat wel een must. Het bestuur heeft hierover 
positief beslist. De keus is gevallen op een machine met een batterij. Het voordeel hiervan is minder 
lawaai en is milieuvriendelijker Deze machine is momenteel in ontwikkeling. Verder is er aan de 
onderkant van het gaas een kunststofstrip geplaatst zodat er minder vuil op de banen waait. 

Park/Groen 

Wekelijks wordt er aandacht besteed aan het onderhoud van het park, inclusief het groen. Daardoor 
ziet het park er ook altijd verzorgt en netjes uit. Hiervoor ontvangen wij ook regelmatig 
complimenten, waarvoor dank. Verder is er een nette afscheiding/schutting gekomen achter het 
clubhuis, waarachter de diverse containers en bakken uit het directe zicht zijn geplaatst. Achter de 
jeu de boules banen is door het team, met extra hulp van stand in Theo O. een fraaie overkapping 
geplaatst. Dit is mede bekostigd door een gulle sponsor. 

Gebouwen/clubhuis 



 

 

Direct na de winter heeft het clubhuis aan de buitenzijde een flinke schoonmaak- en verfbeurt gehad  
Het geheel ziet er dus weer fris en fruitig uit! (al denkt niet iedereen zo over de kleur groen) Bij het 
bestuur leeft nog de wens de kleedruimtes/sanitair/keuken te verbeteren. Hiervoor zijn al wel 
plannen ontwikkeld, maar liggen nog even in de ijskast. 

Team 

De commissie heeft weer heel veel werk verzet. Elke maandagmiddag is men trouw aanwezig om alle 
klussen samen te klaren. Met heel veel plezier en gezelligheid, mede door de prima verzorging van 
een natje en een droogje door Martin. Het team bestaat uit Antoon Lenderink, Theo Benning, Geert 
Gerritsen, Willy Waalderbos, Bennie Loeters, Wout van den Boom, Ferdie Geurds , Richard Koster en 
ondergetekende. Ook de secretaris van de club laat regelmatig zijn handjes wapperen op 
maandagmiddag en niet alleen voor de gezelligheid! Mannen, namens de club, bedankt voor jullie 
plichtsgetrouwe inzet, kundigheid en vooral ook de prettige samenwerking. 
ACTA NON VERBA   (geen woorden maar daden) 

Stef Kobesen 
voorzitter parkcommissie 

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

JAARVERSLAG PR-COMMISSIE  

Het jaar 2021 is voor onze tennisvereniging m.b.t. de sponsoring goed verlopen. In 2020 hadden we 
27 sponsoren. Dit aantal is in 2021 gelijk gebleven. Rabobank Arnhem e.o. heeft laten weten dat zij 
per 2021 stoppen met lokale sponsoring en aansluiten bij het landelijke Rabo ClubSupport. Hoewel 
dat jammer is omdat de Rabobank toch vele jaren onze tennisvereniging financieel goed heeft 
gesteund moet het mogelijk zijn dit te compenseren door deelname aan ClubSupport. 

We kunnen terugkijken op een goed jaar en doen ons best om onze huidige sponsoren ook in 2022 te 
behouden en/of uit te breiden. 

Jan Teunissen 
PR-commissie 

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

FINANCIEEL JAARVERSLAG  

In 2021 hebben we een drietal investeringen gedaan. 

Deze betreffen inloopmatten die voor de ingang van het clubhuis geplaatst zijn, het elektronische 
toegangssysteem van de toegangsdeur aan de zijkant van het clubhuis en de aanleg van het nieuwe 
terras inclusief het plaatsen van de fietsenstalling en de groenvoorziening eromheen. 

De inkomsten van het clubhuis stonden ook in 2021 onder druk. We zijn wederom vele maanden 
gesloten geweest vanwege de covid19 pandemie. Pas eind mei konden we de deuren openen. Dus er 



 

 

was bijna 5 maanden geen inkomsten uit onze horeca en daarnaast waren er uiteraard geen 
tennisgerelateerde feesten en partijen. De overheid heeft bijgesprongen met 12.000,- subsidie. 

1 april was de startdatum van de ledenobligatie-lening. De € 20.000,- die enkele van onze leden 
hebben ingelegd, is gebruikt bij de aanleg van het terras. 

Als laatste noemenswaardige gebeurtenis met financiële impact was er het faillissement van onze 
energieleverancier Anode in december 2021. Wij zijn inmiddels met een nieuwe partij in zee gegaan: 
Energie Van Ons. Helaas was deze gedwongen overstap in de periode waarin de energieprijzen erg 
aan het stijgen waren en daardoor hebben we geen voordelig lange termijn contract kunnen 
afsluiten. 

Onno Paus 
penningmeester TVDidam 

 

  


