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Net-In is het clubblad van 

 

49e jaargang  |  nr. 1  |  februari 2021 
 
Verschijning volgende Net-In: 

2e helft 2017                       2e helft 2020 

 
U kunt uw kopij inleveren op redactie@dltc-gerner.nl 
 

 
Tennispark Gerner Haersolteweg 16 
 7722 SE  Dalfsen 
 T 0529 43 26 15 
 
Bankrelatie Rabobank Vaart en Vechtstreek 
 IBAN NL61 RABO 03128 02 714 
 o.v.v.  DLTC Gerner, Dalfsen 
 Incassant ID NL79 ZZZ0 5057 3690 000 
 
Ledenadministratie Joop Mevius 

 Brinkweg 12  7722VA  Dalfsen 
 T 0529 43 09 39 
 E ledenadministratie@dltc-gerner.nl 
 
Website www.dltc-gerner.nl 
 

     
 
Verspreiding Net-In Agnes Jacobs 
 T 0529 43 35 75 
 
Webmaster (vacature) 
 neem contact op met één van de  
 bestuursleden. 
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Bestuur  D.L.T.C. Gerner 
 

 

Voorzitter 

(Vacature) 
 
T  
M    
E voorzitter@ 
       dltc-gerner.nl 

 

Beheerszaken 

Wendy Busscher 
Meesterserf 7 
7722AM Dalfsen 
M 06 44 03 89 33 
E beheerszaken@
 dltc-gerner.nl 

 

Secretaris 

Heleen Boer 
Vriezenhof 7 
7721DJ  Dalfsen 
T 0529 435520 
M 06 18 10 58 37 
E secretaris@dltc-gerner.nl 

 

Wedstrijdzaken 

Thomas Scheewe 
Barbierlaan 2 
7721 BS Dalfsen 
T 06 21 27 02 57 
E technischezaken@ 
 dltc-gerner.nl 

 

Financiële zaken 

Mindert Westra 
Acacialaan 9 
7721 EW  Dalfsen 
T 0529 43 07 07 
M 06 39 46 18 08 
E penningmeester@ 
 dltc-gerner.nl 

 

Clubcontacten 

(Vacature) 
 
 
T  
M    
E clubcontacten@
 dltc-gerner.nl 

 

Bestuurszaken 

 (Vacature)  
T  
M  
E bestuur@ 
 dltc-gerner.nl     

  

 

 
 
 

NB Leden die iets willen weten of voor de vereniging belangrijke informatie  
hebben, kunnen hiervoor altijd bij de bestuursleden terecht. 
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Commissies D.L.T.C. Gerner 
 

Commissie Dalfsen Open 

Roland Niezink*                T   0570 79 50 15 
Wim Linders               T   0529 43 44 28 
Dietrich Berghout T 0529 43 30 75 
Janneke Scheewe T   0529 85 09 63 
Bertran van Oene   M 06 41 95 05 18 
 
 
 
 
Technische en jeugdcommissie 

Sander Rienstra* M 06 20 13 21 27  
Désiree Rienstra M 06 40 32 36 77 
Irene Zuidberg M 06 48 26 36 64 
Loes Vreriks                          M 06 18 22 31 17 
Irma Kroes                            M 06 15 69 79 79 
E  jeugd.dltcgerner@gmail.com 
 
 
Commissie Clubkampioenschappen 

Anneke Oud*  T 0529 43 52 98 
Heero Boer T 0529 43 55 20 
Lydia Brouwers T 0529 43 35 92  
Joop Mevius T 0529 43 09 39 
 
 
Tie-breakcommissie 

Flip van Leeuwen* T 0529 43 25 89 
Wim Knobben T 0529 43 22 03 
Harry Elsman T 0529 43 10 89 
 

Commissie Van Pijkeren toernooi 

Ruud Schuuring* T 0529 43 1534  
Heero Boer T 0529 43 55 20 
Ton van de Vegt T 038 337 47 85  
Jan Kloosterman T 0529 43 39 68  
Marie-Louise de Koning   M 06 11 26 2264 
 
 
 
 
50+Toss-commissie 

Henk Roddenhof M 06 20 48 97 61 
   
   

 
 

 

 

Vechtdalcup commissie 

Sander Rienstra* M 06 20 13 21 27 
 
 
 
 
 
Redactie 

Dini Land T 0529 43 39 37 
Marie-Louise de Koning  M 06 11 26 22 64 
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Parkcommissie 

Antoon Wolfs* T 0529 43 24 87 
Leen van Dommelen T 0529 43 30 30 
Benny Nijenhuis T 0529 43 29 41  
Pien Oudenhuijzen T 0529 43 09 17  
Dick Waterham T 0529 45 81 80  
 
 

Clubhuis commissie 

Gerke Schuiringa* M 06 43 03 63 66  
Flip van Leeuwen T 0529 43 25 89 
Martha Robbe T 0529 43 53 77 
Hans Hidding                      M 06 25 02 41 71 
 

 
 
 
Baancommissie 

Flip van Leeuwen* T 0529 43 25 89 
John Kodden  T 0529 43 39 37 
Harry Elsman T 0529 43 10 89 
Johan Koerhuis T 0529 43 39 04 

 
* voorzitter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tennisleraar 

Age Pietersma 
M 06 5123 9466 
 E trainer@dltc-gerner.nl 
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Onze sponsors 
 
Zonder onze sponsors zijn we beperkter in onze mogelijkheden. Wij willen daarom 
onze sponsors speciaal noemen en hen bedanken voor hun bijdragen voor de 
komende jaren. 
* voor sponsoring   M                       E  clubcontact@dltc-gerner.nl 
 
 
Baansponsors D.L.T.C. Gerner

 

Baan 1 Baan 2 

  
Baan 3 Baan 4 

  
Baan 5 Baan 6 

Baan 7 Baan 8 

  
Mini-baan / Oefenmuur Baan 9 / 10 
 
 
 
Sponsor Toernooi Sponsor Toernooi Sponsor Toernooi Sponsor 

Jeugdselectie              Tiebreak toernooi Dalfsen Open van Pijkeren 

                 

 
  

 

  

 
 

  

        

Beschikbaar! 
Wie wil deze baan sponsoren?* 

  

 

    

 

  

mailto:clubcontact@dltc-gerner.nl
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Voorwoord Bestuur 
 
Beste leden! 
 
Wat een bijzonder jaar was 2020, ook voor onze vereniging.  
Zonder voorjaarscompetitie, zonder Wim Frijling Brouwers Dalfsen Open, eventjes 
volop actie in de zomer, geen Woningbouw van Pijkeren-toernooi, veel 
voorbereidingen voor de najaarscompetitie die toch halverwege werd stopgezet, 
training op 2 tot aan 6 banen, enkelspel in plaats van dubbelspel…, geen Vechtdalcup, 
geen snerttoernooi, geen…… tja. 
 
Maar wel… kon en kan er nog getennist worden! En de vereniging leeft! We hebben 
veel nieuwe leden verwelkomd, veel tijdelijke leden ook die juist nu gebruik maken van 
de buitensportmogelijkheden die DLTC Gerner ze biedt. Zo hebben bijvoorbeeld 
diverse voetballers de stoute (tennis)schoenen opgepakt en een racket ter hand 
genomen. Je herkent ze direct aan hun goede balgevoel en loopvermogen! We hopen 
dat het zo goed bevalt dat jullie langer lid blijven. Per slot van rekening is het een 
heerlijk spelletje dat bij DLTC op een prachtig tennispark beoefend kan worden.  
We hebben als vereniging snel bijgeleerd. Alle leden reserveren tegenwoordig banen 
vanuit ‘waar dan ook’ via de app. In het verleden reserveerden we überhaupt bijna 
nooit. Met 10 banen was er altijd plek. Ook nu zijn er, met slechts 2 spelers per baan, 
gelukkig nog genoeg mogelijkheden voor onze (lessende) leden om te spelen. 
 
Nog altijd zorgen vele vrijwilligers elke dag opnieuw dat onze prachtige vereniging 
zo’n fijne plek is om te tennissen en mensen te ontmoeten. We zijn daar ontzettend 
content mee en dankbaar voor! We zien ons park met de week nog mooier worden. 
Ook doordat de werkzaamheden die in het kader van de gewonnen prijsvraag (‘het 
groenste sportpark van Overijssel’) vorm krijgen. Het maakt nieuwsgierig hoe het er in 
mei/juni uit zal zien.  
 
Zoals bekend zoekt de vereniging nog een aantal mensen in het bestuur: er is dringend 
behoefte aan een voorzitter en aan een secretaris. In het bestuur is Wendy Busscher 
toegetreden voor beheerszaken. Henk de Ruiter heeft de sponsoring en alles wat 
daarbij hoort overgedragen gekregen van Ton van der Vegt. Fijn dat je je hiervoor inzet, 
Henk! 
 
In de tweede week van Februari start een projectgroep met de implementatie van het 
eerder ontwikkelde vrijwilligersbeleid. Het bestuur vindt het heel fijn dat Anique, Anke, 
Inge en Sandra zich bereid hebben verklaard zich hiervoor in te zetten. Samen gaan zij 
het, destijds door Junior Schoonebeek opgezette, beleid nog een keer kritisch bekijken 
en, waar nodig, (efficiënt en doelgericht) bijstellen. Daarna plaveien zij de weg zodat 
het beleid tegen de zomer ‘draaiende’ is. De projectgroep voert haar werkzaamheden 
komend half jaar uit. Jullie horen er binnenkort ongetwijfeld meer over.  
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Vraag eens aan ons wat je kunt doen voor de vereniging! Je zult zien dat je er WEL tijd 
voor hebt, je kunt dat en het is erg leuk om te doen! Met alle leden samen zorgen we 
voor een fijne, prettige en sportieve tennisvereniging! Jouw hulp hierin is essentieel 
voor het voortbestaan van DLTC Gerner. Bied je aan, stel je vraag aan ons en dan gaan 
we samen weer een mooi tennisjaar tegemoet.  
 
En toen was er ineens die prachtige sneeuw waar de meesten van ons erg blij mee 
waren!! Maar ja…..op sneeuw kun je niet tennissen. Een oproepje via de mail zorgde 
voor een aantal enthousiaste leden die samen met Age de banen 9 en 10 weer 
bespeelbaar maakten ( zie elders in deze Net-in). Zo kon er toch nog les getraind en vrij 
gespeeld worden!! 
 
Over machtig mooie vrijwillige inzet gesproken! Deze Net In is wederom met zorg 
gemaakt door Diny Land en Marie-Louise de Koning. Met hartelijke dank voor hun 
inzet! 
 
In deze Net In zijn uiteraard de (verplichte) bescheiden voor de ALV te vinden. Het ziet 
ernaar uit dat deze dit jaar ONLINE wordt vormgegeven. We hopen velen van jullie 
hierbij digitaal te ontmoeten.  
 
Met sportieve groet,  
Thomas, Mindert, Wendy en Heleen 
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Verslag Algemene Ledenvergadering 2020 DLTC Gerner 

CONCEPT 
Datum: donderdag 24 september 2020 (verplaatst ivm corona, oorspronkelijk 26 
maart 2020) 
Aanwezig: bestuur: Ab van der Vegte, Joop Kelly, Thomas Scheewe, Mindert Westra, 
Heleen Boer 
Aanwezig: leden: Wendy Busscher, Manuel Veldhuis, Anneke Oud, Edwin de Jong, Hans 
Hidding 
Afwezig met kennisgeving: Heero Boer, Flip van Leeuwen, Jan Oenema, Henk de Ruiter, 
Joop Mevius, Dietrich Berghout, Janneke Scheewe, Age Pietersma. 
 
Voorzitter a.i.: Thomas Scheewe 
Notulist: Heleen Boer 

1. Welkom en opening door voorzitter a.i. 
De vereniging heeft nog geen voorzitter. Thomas Scheewe heeft aangeboden 
deze vergadering voor te zitten zodat de ALV doorgang kan vinden. 
Er zijn er weinig leden aanwezig, in de statuten staat dat er geen minimum 
aantal leden aanwezig hoeft te zijn, dus deze vergadering is rechtsgeldig. 

2. Ingekomen stukken t.b.v. ALV en afmeldingen 
Ingekomen stukken:  
a. Goedkeuring kascommissie 2019 
b. Mail d.d. 17.09.2020: Bericht ontvangen van de Rijksoverheid : ongeveer € 
21.000,00 subsidie te ontvangen. Heel veel dank aan met name Ab van der 
Vegte en Joop Kelly.  
Afmeldingen: zie boven. 

3. Mededelingen van het bestuur 
Toelichting: dit is de ALV van maart 2020, verplaatst ivm corona. 

4. Verslag van de ALV d.d. 21 maart 2019 
Thomas: heeft onlangs nog met stagiair Junior Schoonebeek contact gehad. 
Heeft stageopdracht in verlengd traject afgerond. 
Verslag wordt goedgekeurd met dank aan de notulist. 

5. Verslagen van:   
a. de secretaris (vermeld in Net In maart 2020) 
b. diverse commissies (vermeld in Net In maart 2020) 

Aanvullende mededelingen van commissies: 
Flip van Leeuwen: Snerttoernooi 2020 gaat niet door i.v.m. 
coronaperikelen. 
Baancommissie: De netten op de RedCourt banen zijn vervangen, 
groot onderhoud kan verplaatst worden naar een volgend jaar door 
het goede werk van de baancommissie aldus firma Wijnberger die de 
banen heeft gelegd. De banentractor behoeft wel onderhoud. 
Dalfsen Open: helaas is het toernooi niet doorgegaan. Hiervoor in de 
plaats een lesserstrainingsdag georganiseerd met de trainer, naar 



 ■  ■  ■  11  ■  ■  ■ 

volle tevredenheid. 
Jeugdcommissie: is weer volledig in bezetting, 
clubkampioenschappen voor jeugd zijn succesvol verlopen, alles in 
één weekend en zal  worden geëvalueerd. 
Afname geconstateerd van jeugdleden, met name middelbare 
scholieren. Hierover nadenken wat we kunnen doen als vereniging 
om ze toch te behouden als lid. 
Wedstrijdzaken/technische zaken en Jeugdzaken zijn dit jaar 
gecombineerd, omdat er veel overlap was.  
De Jeugdcommissie wordt voortaan Technische en jeugdcommissie 
(TJC).  
Vechtdalcup 2020 in november is geannuleerd ivm coronaperikelen. 
Van Pijkeren: toernooi is helaas niet doorgegaan ivm 
coronaperikelen. 
 

6. Financiën: 
Penningmeester Mindert Westra ligt de cijfers toe.  
Contributie-inkomsten redelijk gelijk gebleven, evenals bijdragen 
trainersgelden. 
Kosten zijn gestegen: overuren van de trainer zijn betaald in 2019, omdat er 
voordeel te behalen viel in de belasting. 30% of meer is extra belast, nu zijn we 
onder de 30% gebleven. Salarisadministratiekosten zijn verhoogd plus btw 
verhoging van 6 naar 9 %. 
De meer uren zijn noodzakelijk door meer vraag naar training.  
In het bedrag van de contributies van de jeugd zit een bedrag voor de 
training. De vereniging subsidieert de jeugd. 
 
Vraag: hoe zit het met de rest van de meer uren die nog betaald moeten 
worden?  
10.000 euro naar voren gehaald voor belastingvoordeel, maar er resteert altijd 
nog 6000 euro.  
Trainer heeft een contract van minimaal 1116 uren op jaarbasis. Terugkerend 
onderwerp op de ALV is de aanpak van de meer uren. Er ligt momenteel in 
geval de trainer uitvalt voor wat betreft de meer uren risico bij de vereniging.  
 
Ten aanzien van de constructie tussen de vereniging en de trainer zijn een 
aantal acties door het bestuur ingezet: gesprek met directeur van KNLTB, hoe 
kunnen we het risico dragen, advies gekregen. Gesprek met STK staat op de 
agenda van het bestuur.  Ook het aspect van het innen van lesgelden en de 
organiseerbaarheid van de trainingen ligt nu als taak bij het bestuur en de 
vraag is of dat wenselijk is. Het bestuur gaat dit onderwerp komend jaar 
verder uitwerken. 
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Het bestuur benadrukt nogmaals dat dit punt (de constructie tussen 
vereniging en trainer) niet persoonlijk om de trainer gaat maar om de 
constructie. 
 
Begroting 2020 
De vereniging telt 447 leden 
De “corona-actie” (tijdelijke lidmaatschappen voor 3 en 6 maanden) heeft 
leden opgeleverd, niet alleen tijdelijke maar ook definitieve lidmaatschappen. 
 
Training heeft een aantal weken verplicht stilgelegen. Trainer heeft, zodra het 
weer kon, training gegeven in de vakantie. Er is uiteindelijk 1 lesuur gemist. 
Compliment aan de trainer voor de opvang van de training. 
 
Extra kosten onderhoud rondom clubgebouw: in 2019 hoog, begroting 2020 
aangepast.  
Kas is vrijwel leeg: actiegroep “Door het Dak”: heeft geleid tot vele initiatieven, 
maar toen kwam de corona-golf met sluiting van de kantine en kon er van alle 
wervingsacties niets doorgaan. 
 
Net In gedigitaliseerd: besloten en doorgevoerd. Hiermee besparing op druk- 
en verzendkosten. 
 
Balans: afschrijvingen op het dak, jaarlijks voor clubgebouw 24000 euro. 
Liquide middelen: begin van het jaar goed, maar dakrenovatie was enorme 
kostenpost. Gesprekken met bank en gemeente leverden niet veel op, we 
lenen nog steeds niets. Subsidie aanvragen zijn gedaan: hiervoor ook subsidie 
ontvangen. 
Hemelwaterafvoer en dubbele beglazing: ook subsidie ontvangen. 
 
Voor het Groenste Park van Overijssel een prachtig budget van € 25000 
gewonnen bij de verkiezing. Met dank aan alle mensen die hebben 
meegewerkt aan het filmpje en de tekeningen en de plannen. 
 
Jeugdbedragen: subsidie is wel teruggeschroefd t.o.v. eerdere jaren, maar nog 
steeds is er een deel als kosten voor de club. Uitgangspositie was: senioren 
kostendekkend, junioren niet te veel uit de pas lopen. Beleid is om in stapjes 
te kijken wat de bedragen kunnen zijn.  
  
Rabobank Clubsupport aangemeld, alle leden van de Rabobank kunnen 
stemmen.  
 
Kantinecommissie: aangepaste speeltijden t.b.v. de najaarscompetitie is 
geregeld. Tent plaatsen, overkapping wordt geregeld.  
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7. Verslag kascommissie + aftreden en benoemen lid kascommissie 
De kascommissie bestond in 2019 uit Anneke Oud en Manuel Veldhuis.  
Heel prettige bijeenkomst met de penningmeester gehad, alles ingezien. 
Steekproefsgewijs door de cijfers en rekeningen heen. De kascommissie keurt 
de stukken goed. 
 
Anneke Oud is aftredend, het nieuwe lid van de kascommissie is Henk de 
Ruiter. Manuel Veldhuis blijft nog een jaar in de commissie. 
 

8. Vaststellen contributie en tarieven 2020 
De tarieven van de trainingsbijdragen zijn conform de verstrekte toelichting 
vooraf (in de Net-In), gewijzigd. Dat wil zeggen dat bij senioren het tarief is 
aangepast, met name als gevolg van de verhoging van de BTW-tarieven. Bij de 
jeugd is het tarief verhoogd, voor die leeftijdscategorieën waarbij training 
onderdeel is van de totaalcontributie. 
 

9. Bestuurscrisis  
Tijdens deze ALV treden twee bestuursleden af en verwelkomen we 1 nieuw 
bestuurslid. Statutair bestaat een voltallig bestuur uit 7 leden en is de club 
bestuurbaar met de helft plus 1. Volgens de statuten zijn daarmee dus zelfs 
nog 3 bestuursfuncties vacant!! Het bestuur bestaat vanaf deze ALV uit vier 
leden en de club is derhalve tot de eerstvolgende ALV in het voorjaar van 
2021 bestuurbaar. Bij de ALV in het voorjaar van 2021 treedt de secretaris af. 
Als er dan verder geen nieuwe bestuursleden gevonden zijn wordt de 
vereniging feitelijk onbestuurbaar. In de komende periode heeft werving van 
nieuwe bestuursleden de hoogste prioriteit van het bestuur. 
 

10. Verkiezing en herverkiezing bestuursleden 
Er zijn drie bestuursleden aftredend, waarvan één zich herkiesbaar stelt. 
Definitief aftredend zijn Ab van der Vegte (bestuurslid) en Joop Kelly 
(beheerszaken).   
Voor de functie van bestuurslid beheerszaken stelt Wendy Busscher zich 
verkiesbaar.  
Heleen Boer (secretaris) is aftredend en stelt zich herkiesbaar. De vacature 
voor de functie van voorzitter is nog steeds vacant. Er heeft zich helaas nog 
geen kandidaat gemeld. 
Noot: de aftredende bestuursleden treden af in deze ALV in september 2020.  
In maart 2021 is er weer een reguliere ALV. 
Ton van der Vegt heeft na zijn bestuursperiode de sponsorzaken verzorgd en 
heeft dit inmiddels overgedragen aan Henk de Ruiter. Ton wordt hartelijk 
bedankt voor zijn inzet. 
Thomas bedankt Joop en Ab voor hun enorme inzet en is verheugd met de 
komst van Wendy. 
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11. Rondvraag 
Manuel: aangaande beheerszaken: slot was kapot, lampen zijn kapot. Hoe 
kunnen we dat melden? Communicatie naar de leden is belangrijk.  Via de app 
en via de site is in ieder geval mogelijk. Suggestie van Edwin: statusbord naast 
vacaturebord zou mogelijkheid zijn om te communiceren.   
Hans: onderhoud baan 9 en 10 is daar een plan voor? We krijgen eerdaags een 
keuring van de banen door de KNLTB: wanneer de banen nog goed zijn dan 
gaan we verder met de banen. Er wordt een meerjarenplan gemaakt voor 
vervanging van de banen. 
 
Heleen: vrijwilligersavond kan ivm coronamaatregelen helaas niet doorgaan 
dit jaar. 
 

12. Sluiting 
Thomas dankt iedereen voor de aanwezigheid en wenst een ieder wel thuis. 
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Algemene Ledenvergadering 2021 DLTC Gerner 
 
Datum: woensdag 24 maart 2021   
Tijd: 20.00 uur 
Waar: on line  
 

     Agenda 
1. Welkom en opening door voorzitter a.i. 
2. Ingekomen stukken t.b.v. ALV en afmeldingen 
3. Mededelingen van het bestuur 
4. Verslag van de ALV d.d. 17 september 2020 
5. Verslagen van: 

                   - de secretaris (vermeld in Net In maart 2021) 
                   - diverse commissies (vermeld in Net In maart 2021) 

6.     Financiën: 
                  - Exploitatie 2020 
                  - Begroting 2021 
                  - Verslag kascommissie + aftreden en benoemen lid kascommissie 
De gedetailleerde financiële stukken kunt u opvragen bij de penningmeester:  
per mail op penningmeester@dltc-gerner.nl.   
 
         7.    Vaststellen contributie en tarieven 2021 
         8.    Verkiezing en herverkiezing bestuursleden 
Er zijn twee bestuursleden aftredend, waarvan één zich herkiesbaar stelt. 
Definitief aftredend is Heleen Boer (secretaris).   
Voor de functie van secretaris stelt Simone Kolkman zich verkiesbaar.  
Thomas Scheewe (technische zaken en wedstrijdzaken) is aftredend en stelt zich 
herkiesbaar.  
 
De vacature voor de functie van 
voorzitter is nog steeds vacant. 
Wanneer er geen kandidaat 
gevonden wordt voor de functie van 
voorzitter binnen een termijn van drie 
maanden na deze ALV  wordt zal het 
bestuur een extra ledenvergadering 
uitschrijven. Het bestuur vindt het 
niet wenselijk en formeel is het ook 
niet mogelijk dat het bestuur uit een 
even aantal mensen bestaat.  De mogelijkheid bestaat dat de vereniging bij een 
onvolledig bestuur onbestuurbaar wordt. 
         9.    Rondvraag 
        10.  Sluiting 
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Verslag secretaris   
 
2020: een jaar om niet te vergeten. Of juist wel om snel te vergeten? 

Vol goede moed zijn we gestart met acties om geld te in te zamelen om de enorm hoge 

kosten van de onverwachtse renovatie van het dak van het clubgebouw te verzachten. 

Een sponsordiner, een dames/herentoernooi, tappen bij de piratenfeesten: slechts een 

greep uit de ideeën. Maar dan…. een niet te verwachten crisis door het corona-virus. 

Sportclubs sluiten, kantines op slot, horeca moet dicht…….een zeer bijzonder jaar is 

het geworden. 

 

Op het moment van schrijven is de tennissport er relatief gezien goed doorheen 

gekomen. We mochten eigenlijk steeds blijven tennissen, op afstand, niet dubbelen, 

wisselen met de klok mee. Het zijn beperkingen die we het hoofd kunnen bieden. 

Maar eerlijk is eerlijk: we missen allemaal het kopje koffie bij de toss ochtenden, het 

biertje na een wedstrijd of een wijntje na de laatste bal in de competitie. Tja, 

toernooien en competities: we weten nu nog niet hoe het in 2021 zal gaan.  

 

Ook uw secretaris heeft geen glazen bol. Maar: na 5 jaar is het tijd om plaats te maken 

voor een nieuwe secretaris. Simone Kolkman heeft zich bereid gevonden om deze 

functie van mij over te nemen. Daar ben ik heel blij mee en denk dat zij een aanwinst is 

voor het bestuur en voor de vereniging. Ik heb veel vertrouwen in Simone en wens haar 

succes en vooral plezier in het bestuur!  

 

Met veel genoegen kijk ik terug op 

een fijne bestuursperiode en dank 

de medebestuursleden voor de fijne 

avonden, waarin we getracht 

hebben deze plezierige tennisclub 

enigszins in goede banen te leiden. 

 

Sportieve groet 

 

Heleen Boer   
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Financiën 
 
Op de aankomende Algemene Leden Vergadering worden de financiële gegevens van 

de vereniging besproken. Deze zijn samengesteld uit het exploitatieoverzicht en de 

balans en voorzien van een korte toelichting. 

Geïnteresseerden in de details kunnen een email sturen naar  penningmeester@dltc-

gerner.nl.  

 

FINANCIEEL OVERZICHT 2020 
 

Algemeen 

Het jaar 2020 was in veel opzichten financieel gezien een bijzonder jaar. In de eerste 

plaats natuurlijk door de impact van corona. Enerzijds hadden we duidelijk minder 

inkomsten. Zo bedroegen de kantine-opbrengsten van plm. € 2.400 slechts een kwart 

van normaal. Anderzijds maakten we ook minder kosten bijv. omdat we als vereniging, 

zeker tijdens de eerste lockdown, (helaas!) veel minder activiteiten hadden. 

mailto:penningmeester@dltc-gerner.nl
mailto:penningmeester@dltc-gerner.nl
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Naast corona werd in het begin van 2020 ook de onverwachte maar noodzakelijke 

dakrenovatie uitgevoerd. De kosten hiervan bedroegen plm. €75.000. Vrijwel alle 

beschikbare reserves waren nodig om deze financiële tegenvaller te dekken.  

Hier stond weer tegenover dat aan subsidies voor hemelwaterafvoer en 

duurzaamheidsmaatregelen voor bijna € 31.000 kon worden binnengehaald. Via de 

TASO-regeling (Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19) hebben we € 

5.000 ontvangen. 

Deelname aan de verkiezingen voor het Groenste Sportpark van Overijssel was voor 

onze vereniging een groot succes. Ook financieel gezien. Door het binnenhalen van de 

eerste plaats ontving de vereniging € 25.000. Met dit geld worden de vele ‘groene’ 

veranderingen op het sportpark gerealiseerd. 

Rekening 2020 

De exploitatie over 2020 laat een flinke plus zien. Dit wordt vooral veroorzaakt door de 

eerder genoemde subsidies aan de inkomstenkant en de duidelijk lager uitgevallen 

uitgaven. Ook de contributieverhoging in april 2020 heeft bijgedragen aan het 

overschot. Gezien de lage stand van onze reserves komt het overschot op een zeer 

goed moment.  

We danken onze sponsoren! Ondanks het bijzondere jaar zijn alle toegezegde 

bedragen voldaan.  

In april 2020 is de trainingsbijdrage verhoogd. De verhoging was nodig om tegemoet 

te komen aan stijgende lasten door een verhoging van btw-tarief en CAO-effecten. 

Omdat dit jaar minder competitie is gespeeld en het Woningbouw van Pijkeren-

toernooi en het Wim Frijling Brouwers Dalfsen Open niet door zijn gegaan zijn de 

overige opbrengsten met € 2.150 duidelijk lager uitgevallen dan begroot. Hier staat 

tegenover dat ook de overige kosten met ongeveer gelijk bedrag lager zijn. Het feit dat 

de vrijwilligersavond niet door ging zorgde eveneens tot een verlaging van de kosten. 

De kosten voor baanonderhoud vielen lager uit door de werkzaamheden tijdens de 

eerste lockdown tot het minimum te beperken. Overigens was het onderhoud na de 

zomer weer volop noodzakelijk. In coronatijd is de baanbezetting sterk toegenomen 

waardoor de staat van de banen (zoals gladheid en stroefheid op bepaalde plekken) 

voortdurend moeten worden gecontroleerd en onderhouden. Het bestuur spreekt haar 

dank uit aan een vaste kern van leden die de banen en het sportpark voortdurend 

onderhouden. Dit bespaart de vereniging veel geld!  
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Begroting 2020 

De begroting voor 2021 verschilt niet veel van die van 2020. De contributies vallen wat 

lager uit door een lichte terugval in het aantal leden die zich met name bij de jeugd 

voor doet. De dakrenovatie en de dubbele beglazing van het clubhuis zorgen voor 

lagere energielasten. Door digitalisering van ons clubblad worden de kosten € 600 

lager begroot.  

 

Tabel ledenmutaties 

Ledental 2020 Totaal Jeugd Senior 

Aantal leden 01-01 427 83 344 

Aanmeldingen 50 10 40 

Opzeggingen 61 32 29 

junior--> senior 
 

-4 4 

Aantal leden 31-12 416 93 359 
 

Namens het bestuur, 

Mindert Westra, penningmeester 
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Van de ledenadministratie 
 
Ledenadministratie 

Joop Mevius 
Brinkweg 12 Dalfsen 
Tel: 430939 
E-mail: ledenadministratie@dltc-gerner.nl 
 
Adreswijzigingen 
U wordt verzocht alle wijzigingen in uw adresgegevens (naam, adres, telefoonnummer, 

e-mailadres) door te geven aan de ledenadministratie.  

 

Foto’s op de ledenpas 
Een foto op de ledenpas is verplicht indien men mee wil doen aan competities of 

toernooien van de KNLTB. Verder schrijft de bond voor dat vernieuwing van de foto’s 

op de ledenpasjes nodig is: 

- voor juniorleden om de 3 jaar; 

- voor seniorleden jonger dan 50 om de 10 jaar; 

Leden die om deze of andere redenen een betere foto op hun pasje willen hebben, 

dienen een nieuwe pasfoto in te leveren of te mailen naar de ledenadministratie. 

 

Toegang tot de kleedkamers, toiletten en baanverlichting 
Het slot op de achterdeur kan alleen worden geopend met een geldige ledenpas.  

 

Opzeggen lidmaatschap 
Leden die het lidmaatschap van onze vereniging willen beëindigen, dienen dat 

schriftelijk te doen bij de ledenadministratie (een e-mail is goed genoeg) en wel 

minstens 4 weken voor het einde van het boekjaar (dit eindigt op 31 december).  

Leden die na 3 december opzeggen blijven lid tot aan het einde van het daarop 

volgende verenigingsjaar. 

 

Onze club  biedt in de corona-tijd de 

mogelijkheid van een tijdelijk 

parklidmaatschap voor 3 of 6 maanden. 

Hiervan hebben ca. 50 personen gebruik 

gemaakt. Een groot succes dus! 

 
 

mailto:ledenadministratie@dltc-gerner.nl
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Jeugdcommissie 
 
Het jaar 2020 is ook voor de Jeugdcommissie een jaar van anticiperen geweest. 
 
In februari en maart waren we volop bezig met de voorbereidingen voor de 
Voorjaarscompetitie 2020. Voor het eerst zouden we kort voor aanvang van de 
competitie een Startdag voor de jeugd organiseren. Op deze dag zouden de jongste 
jeugdleden wat meer kennismaken met het spelen van wedstrijdjes en de regels die 
daaromheen spelen, terwijl voor de oudere jeugd onderlinge wedstrijden gepland 
stonden. De oudste groep zou gemixed met seniorleden een onderling 
mixtoernooitje gaan spelen.  
Tot slot zouden we de ouders op deze dag inleiden in het hoe en wat van het 
begeleiden van de competitie van hun kinderen. 
Maar...toen werd het 16 maart en konden alle plannen de ijskast in. 
 
Gelukkig hebben we in 2020 toch nog een keer een Junior-Senior Toss kunnen 
organiseren, voor meerdere deelnemers een van de eerste keren dat ze in 2020 weer 
op de baan stonden. Eind augustus stonden de Clubkampioenschappen voor de Jeugd 
gepland. Nu niet verdeeld over 2 weken, maar van vrijdag t/m zondag een vol 
programma met veel bedrijvigheid. Met een goede enthousiaste deelname konden we 
zowel in de enkelspelen als in de dubbelspelen de geplande wedstrijden spelen. En kon 
aan het eind van het weekeinde, naast de prijswinnaars in verschillende categorieën, 
Noortje van Westreenen beloond worden voor haar inzet, progressie en 
enthousiasme met de Bouwhuis Beker. 
 
In september en oktober hebben nog bijna 40 jeugdleden kunnen deelnemen aan de 
Competitie 2020, die gelukkig nog doorgang heeft kunnen vinden. Helaas gooiden de 
Corona-maatregelen hier, tegen het eind van de competitie, weer roet in het eten en 
konden de laatste speelronden helaas geen doorgang meer vinden. 
 
In 2020 is de Jeugdcommissie qua samenstelling weer wat veranderd. Anique en 
Berber hebben begin 2020 de commissie verlaten, Irma en Loes zijn in de loop van 
2020 tot de commissie toegetreden. En Loes heeft eind 2020 nog voor een uitbreiding 
gezorgd...ze is begin november de gelukkige moeder geworden van Jelte! 
 
De schouders zijn er flink onder gezet, het draaiboek voor de Jeugdcommissie is flink 
onder handen genomen en dit zal in 2021 een verder vervolg krijgen. Al met al, 
ondanks een verwarrend jaar, wel een jaar waar we qua tennis voor de Jeugd met een 
goed gevoel op terug kunnen kijken. Maar ook een jaar dat duidelijk heeft gemaakt dat 
we er met z'n allen nog veel aan kunnen doen om de jeugd (langer) aan de vereniging 
te binden. Mooie uitdagingen voor 2021. 
 
De jeugdcommissieleden 
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Clubhuis commissie 
 
Wij bedanken als eerste uittredend kantinecommissielid Heleen Boer! Zij is 10 jaar lid 
geweest van de kantinecommissie!  
Zij heeft bijvoorbeeld jarenlang gezorgd dat de bezetting van de kantinediensten 
ingevuld werd. Zij heeft bij toernooien hulp geboden in de kantine. Heleen was een 
vast aanspreekpunt voor de kantine. 
 
Plannen: 
De kantine is in 2020 meer dicht dan open 
geweest. 
Onze grootste wens is dat we zonder 
gezondheidsrisico’s weer open kunnen gaan 
dit jaar. 
Gezelligheid met elkaar in het nieuwe 
normaal. 
 
Vacature: 
Wij zoeken iemand die goed is in organiseren 
en plannen.  
Aan het begin van het jaar wordt er een schema gemaakt van de kantinediensten van 
dat jaar. Gedurende het jaar wordt ook voor toernooien een schema voor de 
kantinediensten gemaakt. Heb je interesse om de bezetting van de kantinediensten in 
te vullen of wil je wat anders binnen de kantinecommissie doen, of twijfel je. Je kunt 
Heleen Boer, Flip van Leeuwen, Hans Hidding of Gerke Schuiringa altijd aanspreken als 
je meer informatie wilt over taken van onze commissie.  
 
Groeten,  
De clubhuiscommissie 

 
Commissie 
Clubkampioenschappen 
 
Helaas konden we in 2020 geen 
Clubkampioenschappen voor 
senioren afwerken. We hopen dat het 
dit jaar wel lukt. We leggen nog geen datum vast, maar als het sein op groen springt, 
gaan we als commissie meteen rond de tafel zitten om de Clubkampioenschappen in 
een of andere vorm te laten doorgaan. 
Hopelijk tot gauw, 
 
De commissieleden   
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DLTC Gerner, Groenste Sportclub van Overijssel! 
 
Op 3 juli 2020 heeft onze tennisvereniging de wedstrijd groenste sportclub van 

Overijssel gewonnen. Deze jaarlijkse wedstrijd is een initiatief van de Provincie 

Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel om de leefomgeving te vergroenen. Het 

prijzenbedrag van 25.000 euro helpt ons om ons tennispark nog duurzamer en 

toekomstbestendiger te maken! 

Ondanks de beperkingen door de coronamaatregelen is er afgelopen jaar druk gewerkt 

aan het vergroenen en het toekomstbestendig maken van het park. Diverse 

werkzaamheden zijn onder de bezielende leiding van Jan Oenema uitgevoerd. De 

parkcommissie is druk bezig geweest met het weghalen van vogelkers en het 

grootschalige dunnen van beplanting. Op plekken waar ruimte is, is het snoeihout op 

rillen gelegd zodat allerlei soorten dieren hier een schuil- of broedgelegenheid kunnen 

vinden. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Op drie zaterdagochtenden zijn door vrijwilligers heel veel tegels verwijderd, eerst 

tussen baan 2 en 3 en baan 4 en 5. Inmiddels zijn er ook veel tegels uit paden, die niet 

gebruikt werden, verwijderd met als doel om regenwater via de grond sneller af te 

voeren.  
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Ook zijn er op diverse plaatsen verschillende vogel- en vleermuiskasten opgehangen. 

Naast alle werkzaamheden die door onze vrijwilligers zijn gedaan, is loonbedrijf 

Lindeboom een aantal weken bezig geweest op ons tennispark. Zij hebben wadi’s 

aangelegd, het straatwerk is op diverse plaatsen opnieuw gelegd, blad-grondafval 

achter de hagen weggehaald en er is bij het terras bij baan 9 en 10 een grote 

verhoogde plantenbak gemaakt met de vrijkomende tegels.   

 

          

Aan alle vrijwilligers die tot nu toe geholpen hebben, heel erg bedankt! Zonder jullie 

hulp was het niet gelukt! 

Commissie Groenste Sportpark 
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Baancommissie 
 
De baancommissie , heeft  niets  te melden. 
Het jaarlijks groot onderhoud bekijken we verder in het seizoen. 
Het vorige jaar is dit ook uitgesteld  i.v.m  je weet wel. 
Verder het jaarlijks onderhoud aan de tractor. 
 
Namens de commissie Flip van Leeuwen   

 

Tiebreakcommissie 
 
We proberen wanneer het weer kan om een 
inhaalslag te maken. 
En ook een keer een toernooitje voor de nieuwe 
leden. 
De commissie blijft qua samenstelling zoals het was. 

 
Groetjes van Flip 
 
 

Van Pijkeren Woningbouw Dubbeltoernooi 
 
Vanwege het corona virus is besloten het van Pijkeren toernooi in 2020 niet te 
organiseren. 
Het toernooi van 2021 staat gepland in de week van 6 tot en met 11 september. 
Deelnemers die in 2019 hebben meegedaan worden via de mail uitgenodigd zich voor 
het toernooi van 2021 in te schrijven. 
 
Ruud Schuuring 
 

Commissie Wintermixtoernooi 
 
Een recordaantal deelnemers aan de Wintermix 2020/2021! 

Er zijn gelukkig een flink aantal partijen gespeeld, maar helaas ook hier kwam een stop 

door corona. We hopen dat er spoedig weer gedubbeld mag worden. Wel hebben we 

al besloten om de einddatum op te schorten naar 1 juli.! 

De Wintermixcommissie 
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Commissie Dalfsen Open 
 
De commissie Dalfsen Open heeft haar activiteiten dit jaar weer opgestart in de hoop 
het Dalfsen Open weer te kunnen organiseren in juni. We hopen dat we, na een jaar 
onderbreking, het toernooi weer kunnen spelen op ons mooie park.  
Bij de voorbereidingen houden we rekening met eventuele maatregelen (1,5 meter) of 
misschien een verplaatsing naar een weekend ná de zomer. Kortom; er speelt nog veel 
onzekerheid… 
Mocht het toernooi wel doorgang mogen vinden dan zijn wij er in ieder geval klaar 
voor! 
 
Namens de DO 
Wim Linders, Bertran van Oene, Dietrich Berghout, Janneke Scheeuwe en Roland 
Niezink 

 
Sponsorcommissie 
 
Afgelopen wintercompetitie gingen wij op zoek naar extra accommodatie op ons park 
om de tennisteams en bezoekers Corona-proof te kunnen ontvangen. 
Onze toernooisponsor Brouwers Accountants was bereid de grote tent voor niks een 
aantal maanden aan ons uit te lenen. 
Pannenkoekenhuis De Barones was zo vriendelijk om een grote Hertog Jan-
terrasparasol aan de club te schenken.Deze heeft een vaste plaats gekregen op het 
terras bij de hoofdingang.  
Hierbij doe ik een oproep aan alle leden om, waar mogelijk, gebruik te maken van onze 
sponsoren. Bijvoorbeeld door ‘click and collect’ en door het afhalen van maaltijden bij 
de horeca. 
 
Henk de Ruiter 
 

SNEEUWRUIMERS BEDANKT!!  
 
Deze week kregen we een mail met 
een vraag wie wilde meehelpen om de 
banen 9 en 10 sneeuwvrij te maken. 
Hierdoor wordt de mogelijkheid 
geschapen om de trainingen van Age 
toch door te laten gaan en zijn er 
buiten de trainingsuren in elk geval 
twee banen vrij om te tennissen. 
Natuurlijk wel van tevoren reserveren!!!   
De andere banen blijven tot nader order onbespeelbaar!! 
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Dank aan degenen die aan deze oproep gehoor hebben gegeven en het mogelijk 
hebben gemaakt om toch nog te tennissen met dit prachtige weer!!!! 
 
 



 

 

 

 


