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Welkom bij tennisvereniging 

D.L.T.C. Gerner 
 

Hartelijk welkom!  
We heten jou van harte welkom bij de tennisvereniging DLTC-Gerner. Heel fijn dat je lid bent geworden van 
onze vereniging!  
Met deze flyer willen wij je wegwijs maken binnen onze vereniging. Even in grote lijnen wat er zoal gebeurt en 
gedaan wordt bij de tennisclub. Voor actuele informatie hebben wij een website en Club App, eenvoudig te 
downloaden.  
Wij wensen jou een plezierige tijd toe bij DLTC Gerner!  
 

De vereniging  
De Dalfser Lawn Tennis Club (DLTC) Gerner is opgericht in 1968 en begon destijds met 2 gravelbanen. In de 
loop van de daaropvolgende jaren is de vereniging uitgegroeid tot wat zij nu is, een sportieve en gezellige 
vereniging voor ieder die van tennissen houdt.  
In 1993 is de vereniging geheel geprivatiseerd en dient zij zelf zorg te dragen voor het in goede staat houden 
van de tennisbanen, gebouwen en omliggende terreinen.  
 

Het park  
De vereniging is eigenaar van het tennispark op het sportpark Gerner. De vereniging heeft de beschikking over 
10 banen, te weten 8 Advantage RedCourtbanen en 2 kunstgrasbanen. Alle banen zijn zowel in de zomer als de 
winter te bespelen. De banen zijn voorzien van baanverlichting (zie ook item baanverlichting)  
 

Tennistraining  
Age Pietersma is onze trainer, zowel voor de jeugd als voor de senioren.  
De trainer deelt de kinderen die gaan tennissen in bij een trainingsgroep. Het gaat hier om indeling naar 
leeftijd en op niveau, waarbij de kinderen zo snel mogelijk bij hun leeftijdgenoten in het team/in de 
trainingsgroep komen.  
Ook voor senioren is er de mogelijkheid om zich aan te melden voor de training. Ook hier wordt men 
ingedeeld naar niveau. Senior-deelnemers betalen naast de verenigingscontributie een separaat voor de 
trainingslessen. Voor de jeugd is de trainingsbijdrage in de contributie verwerkt.  
Alle jeugdleden krijgen één keer per week training/tennisles. De jeugdselectieteams trainen twee keer per 
week. De senioren, die zich hebben opgegeven voor training, trainen één keer per week.  
We hebben een zomer- en wintertrainingsperiode, elk van ongeveer 20 weken. Voorafgaand aan de start van 
deze trainingen ontvang je een aanmeldingsformulier via de mail. De trainer stuurt een appje en/of mail over 
de eerste training (datum/tijd). 
De trainingen gaan in principe altijd door, behalve in de schoolvakanties. Als de trainer verhinderd is of de 
training kan door heel slechte weer/baanomstandigheden echt niet doorgaan, meldt hij dit tijdig. Wanneer je 
zelf een keer verhinderd bent moet je je afmelden bij de trainer.  
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Competitie spelen  
Vanaf elke leeftijd kun je competitie spelen. Door het spelen van competitie wordt tennis ook een teamsport, 
gezellig met je team op pad in de regio en samen wedstrijden spelen tegen andere verenigingen.  
De jeugdteamindeling gaat in overleg met de trainer en hij zal streven naar een zo goed en prettig mogelijke 
samenstelling van de teams.  
De wedstrijden voor de jeugd zijn op zondag, bij voldoende aanmelding ook op zaterdag. Na afloop van de 
wedstrijd is het de plezierige gewoonte om met je tegenstander samen naar het clubhuis te gaan om wat te 
drinken.  
De teams kunnen in mei/juni meedoen aan de voorjaarscompetitie en in september/oktober aan de 
najaarscompetitie. Er worden dan 6 tot 7 wedstrijden gespeeld verspreid over even zovele speeldagen.  
Er zijn uit- en thuiswedstrijden. Precieze informatie over speeltijden kun je vinden op onze website of hoor je 
van de competitieleider.  
 

Begeleiding van jeugdteams  
Ieder jeugdteam heeft een begeleider nodig, anders kan het niet deelnemen aan de competitie. In de regel is 
één van de ouders van de teamleden de begeleider. De begeleider zorgt voor alle zaken rondom het team: 
invallers, het rijschema, invullen van het wedstrijdformulier.  
Een paar keer per jaar organiseert de Jeugdcommissie (JC) een bijeenkomst waarbij tips en adviezen gegeven 
worden en waar de begeleider met vragen terecht kan. Natuurlijk is de JC het hele jaar door aanspreekbaar 
voor problemen en vragen.  
 

Scheidsrechters  
Heel bijzonder: bij de tenniswedstrijden is geen scheidsrechter aanwezig. Bij tennis hoort eerlijkheid over 
ballen die in of uit zijn. Samen kom je er altijd uit!  
 

Kleding en schoenen  
Tennis speel je met een tennisracket. Voor de beginperiode kun je een racket van de club lenen.  
De banen mogen enkel betreden worden met tennisschoenen met een passend profiel.  
DLTC kent voor de jeugd een voorgeschreven tenue bij competitiewedstrijden.  
 

Recreatief tennissen  
De 10 banen van de vereniging, 2 kunstgrasbanen en 8 redcourt banen, zijn overdag en ’s avonds tot 23.00 uur 
beschikbaar voor recreatief tennis. Je kunt hiervoor een baan reserveren via de app of via het digitale 
afhangbord bij de kantine. Wanneer het donker wordt, kun je de baanverlichting zelf aandoen via het scherm 
in de gang van het clubhuis. Verzoek om ook de lampen weer uit te doen na het spelen. 
 

Gebruik baanverlichting  
1. Vooral tijdens voor- en naseizoen en in de winter is het 's avonds vroeg donker. Om toch een goed gebruik 
van de tennisbanen te kunnen maken zijn deze voorzien van Ledverlichting. Alle leden kunnen gebruik maken 
van deze baanverlichting indien de omstandigheden dat vereisen.  
2. Voorkom zoveel mogelijk het gebruik van te veel ingeschakelde verlichting: ga niet spelen op een ander 
baanblok indien nog een tennisbaan vrij is op een baanblok waarop reeds op één baan gespeeld wordt.  
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3. Het inschakelen kan gebeuren middels de bedieningskast in de hal van het clubgebouw. Kies de gewenste 
baan en schakel de baanverlichting in.  
4. Wanneer de baan verlaten wordt en geen andere personen komen spelen, schakel dan meteen de 
baanverlichting voor dat baanblok uit.  

 

Kantine  
We hebben een prachtige, ruime kantine met twee grote terrassen. De organisatie van de kantine is in handen 
van de Kantinecommissie. Zij organiseren het assortiment, de inkoop, de schoonmaak en de inrichting van de 
kantine. Ook zorgt de kantinecommissie voor het indelen van de bardiensten. De kantine wordt dus gerund 
door onze eigen leden.  
Belangrijk om te weten: Als lid van de tennisclub draai je automatisch mee in een kantinedienstrooster.  
In het begin van het jaar wordt dit kenbaar gemaakt aan alle leden. Op weekdagen is de kantine geopend van 
19.30 uur tot circa 22.30 uur. Wanneer er geen competitie of toernooi is, is de kantine in het weekend van 
vrijdag tot zondag gesloten.  
In de praktijk draaien alle leden 1x per jaar een reguliere kantinedienst.  
Het is niet ingewikkeld: de kantinedienst voorziet de leden van koffie, thee, bier, wijn of fris. Een digitaal 
kassasysteem met pinbetaalmogelijkheid is eenvoudig te bedienen en wijst zich vanzelf.  
Tijdens competitie en toernooien wordt er een beroep gedaan op de leden om een extra kantinedienst te 
doen. Hierbij is ook de keuken geopend en zijn er meer handen nodig achter de balie. De inkomsten van de 
kantine zijn ontzettend belangrijk voor de club, dus de inzet van de leden is hierbij absoluut nodig.  
De bardiensten bij de jeugdcompetitie worden verzorgd door de ouders van thuisspelende teams.  
De bardiensten tijdens de seniorencompetitie worden bij toerbeurt verzorgd door de competitieteams. De 
kantinecommissie is altijd bereikbaar voor vragen.  

 

Kleedkamers, toiletten en douches  
In het clubhuis zijn twee grote kleedkamers, voor dames en heren apart, met ruime douches. Mocht de 
kantine gesloten zijn dan kan men de ledenpas gebruiken om via de achterdeur toegang te krijgen tot de 
kleedkamers en de toiletten. 
 

Evenementen en toernooien  
Naast de gewone competitie organiseert de vereniging ook andere evenementen om de gezelligheid te 
bevorderen. Zoals de clubkampioenschappen, het snert-toernooi eind december, het Dalfsen Open toernooi in 
juni, het Woningbouw van Pijkeren dubbel toernooi in september, de Wintermix in de wintermaanden en de 
senioren toss op maandag- woensdag- en vrijdagochtend. Ook zijn er interne avondtoernooitjes: dames-, 
heren- en mixed tiebreaktoernooi. In de regio is er ook deelname aan de Sallandse Wintercompetitie en aan 
de FTO (tennissen in de hal). De evenementen zijn bedoeld voor alle (senior)leden. Als je het leuk vindt kun je 
hier gebruik van maken, het wordt voor jou georganiseerd.  

 

Communicatie  
Op de website kun je allerhande informatie vinden over onze club. Als je de ClubApp hebt geïnstalleerd kun je 
inloggen en vervolgens informatie vinden over o.a. baanbeschikbaarheid.  
Twee keer per jaar ontvang je een digitaal clubblad: de Net-In. Hierin staan verslagen van toernooien, alles wat 
er is gebeurd in de afgelopen tijd en belangrijke zaken voor de toekomst. Hierin staan alle namen van bestuur- 
en commissieleden met telefoonnummers. Daarnaast ontvang je met enige regelmaat per mail een 
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nieuwsbrief: de Net-Uit. We vragen hiervoor van de leden ook input, verslagen van wedstrijden, nieuwtjes: de 
redactiecommissie verwerkt het graag in de Net-Uit.  

 

Sponsoring  
Onze vereniging kan niet zonder sponsoren. Wij zijn dan ook erg blij met elk bedrijf dat een financiële bijdrage 
wil leveren. Daarmee kunnen we zorgen voor een professionele trainer, een gezellig clubhuis, een goed 
onderhouden veld en vele andere dingen die ervoor zorgen dat de leden zich thuis voelen op onze club. 
Sponsoring is op diverse manieren mogelijk. Het bestuur informeert je graag over de mogelijkheden en bekijkt 
wat bij je wensen aansluit.  

 

Contributie en lidmaatschap  
Het lidmaatschap van de vereniging wordt verkregen door aanmelding als lid bij de ledenadministratie. Na 
voldoening van de vastgestelde contributie heeft men, met een geldig KNLTB-spelerspasje, toegang tot het 
park en de tennisbanen.  
De vereniging kent, naast uiteraard de junior- en seniorleden, ook donateurs en ereleden.  
Juniorleden zijn personen die op 1 januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 17 jaar nog niet hebben 
bereikt. Seniorleden zijn zij die op 1 januari van het lopende verenigingsjaar 17 jaar of ouder zijn.  
Het lidmaatschap van de vereniging wordt voor senioren aangegaan voor een heel jaar en voor de jeugd t/m 
17 jaar voor een half jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Senioren dienen zich 
uiterlijk 30 november af te melden indien zij het nieuwe jaar geen lid meer willen zijn. De jeugd kan opzeggen 
uiterlijk 30 november of 31 mei. Bij opzeggingen na die datum is de volledige contributie van de nieuwe 
termijn (jaar voor senioren resp. half jaar voor de jeugd) verschuldigd.  
Bij het aanvragen van het lidmaatschap is een incassomachtiging verplicht.  
De contributies voor het volgende seizoen worden vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering die in het 
voorjaar wordt gehouden. 
 

 
 
De gemeente Dalfsen heeft een jeugdsportfonds ter ondersteuning voor ouders met een minder goede 
financiële situatie. U kunt bij de gemeente vragen of uw kind aangemeld kan worden bij het jeugdsportfonds.  
Het doel van het jeugdsportfonds is dat alle kinderen moeten kunnen sporten!  

Contributie DLTC-Gerner 2021

Lidsoort Inschrijving

Leeftijdsgroep Lft maand jaar eenmalig Opmerking

t/m 8 jaar 8 19,50      234,00         € 15 inclusief 45 minuten training per week (~40 weken/jaar)

9 t/m 10 jaar 10 22,50      270,00         € 15 inclusief 60 minuten training per week (~40 weken/jaar)

11 t/m 12 jaar 12 26,50      318,00         € 15 inclusief 60 minuten training per week (~40 weken/jaar)

13 t/m 15 jaar 15 28,00      336,00         € 15 inclusief 60 minuten training per week (~40 weken/jaar)

16 t/m 17 jaar 17 90,00      € 15 exclusief training

18 jaar en ouder 18 155,00    € 30 exclusief training

Studenten 100,00    € 15 tonen/kopie geldige studentenpas verplicht

Donateurs 12,50      -

Rustend lid 30,00      - tijdelijke situatie voor max. 2 jaar

Competitie lid - 30,00      - + € 25,= competitiebijdrage

Competitie bijdrage - 25,00      - jaarlijkse voorjaarscompetitiebijdrage

Contributie
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Opzegging lidmaatschap  
Leden die het lidmaatschap van onze vereniging op willen zeggen, dienen dat, zoals statutair bepaald is, 
schriftelijk te doen en wel minstens 4 weken voor het einde van het boekjaar (dit eindigt op 31 december) bij 
de ledenadministratie. Leden die nà 1 december opzeggen blijven lid tot aan het einde van het 
daaropvolgende verenigingsjaar.  
 

Het bestuur  
Het bestuur zorgt ervoor dat de organisatie van de club goed functioneert. Het bestuur vergadert eens per 
maand met elkaar en eens per jaar met de leden in maart tijdens de Algemene Ledenvergadering.  
 

Ledenadministratie  
Joop Mevius  
Brinkweg 12  
7722 VA Dalfsen. tel. 0529-430939  
E-mail: ledenadministratie@dltc-gerner.nl  
 

De commissies  
Onze vereniging is heeft ongeveer 420 leden (stand 2021) en kan niet functioneren zonder hulp van de leden 
en van de ouders van jeugdleden. Voor veel van de commissies is geen specifieke tenniskennis vereist, 
waardoor iedereen lid kan worden van een commissie.  
Mocht je je in willen zetten voor de club, laat het dan weten aan één van de commissies of aan onze secretaris. 
Wij zijn blij met elke helpende hand!  
 

Sportiviteit en respect  
Sportiviteit en respect vinden wij erg belangrijk binnen DLTC.  
Kinderen vinden het geweldig als de ouders bij de wedstrijden komen kijken. Tennis is echter een sport waarbij 
coachen van de kant van de baan niet mag. Je kunt winnen of verliezen, blij of teleurgesteld zijn: tennis kent 
veel emoties, maar…... bij tennis geef je na afloop van de wedstrijd de tegenstander altijd een hand en 
feliciteert hem/haar of bedankt hem/haar voor het spel.  
Bij sportiviteit en respect hoort ook het zorgen voor de spullen van de club. Natuurlijk maak je niets met opzet 
kapot. Wanneer een ander dat wel doet mag je diegene er gerust op aanspreken. Ook zouden we het fijn 
vinden als ieder z’n spullen netjes opruimt en het niet laat slingeren op of naast de banen en in de 
kleedkamers. Gevonden kleding wordt aan de kapstok bij de kleedkamers gehangen. Gevonden fietssleutels 
en andere kleinigheden worden achter de bar bewaard.  
 

Status en Huishoudelijk reglement  
De Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging kun je vinden op de website DLTC-Gerner.nl.  
 

Vragen?  
Wanneer er onduidelijkheden zijn: vraag gerust! Vraag de trainer, vraag het bestuur, vraag de leden!  
DLTC Gerner is een fijne, gezellige en sportieve tennisvereniging en alle leden wensen jou een hele fijne tijd! 
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