Commissie jaarverslagen 2018
Verslag Secretariaat
Het bestuur is het afgelopen jaar 7 keer bij elkaar gekomen om te vergaderen.
De algemeen lopende verenigingszaken zijn afgehandeld die verband houden met financiën,
jeugdzaken, accommodatie, competitie en toernooien. In de afzonderlijke verslagen van de diverse
commissies kun je meer informatie vinden.
De aandacht is het afgelopen jaar met name uitgegaan naar het vernieuwen van de banen 1 t/m 9.
De banen worden in de loop van 2019 vervangen. Zodra de definitieve datum bekend is volgt meer
informatie. Ook is er in 2018 een geheel nieuwe jeugdcommissie samengesteld.
Wederom hebben vele vrijwilligers hun beste beentje voortgezet om van 2018 tot een succes te
maken, waarvoor dank. 16 maart vindt NL Doet wederom plaats, op deze dag willen wij het park
klaarmaken voor het nieuwe seizoen! In de kantine staat een flip-over, dus geef je snel op! Vele
handen maken immers licht werk. Tot dan!
Ellen Oude Griep
Verslag PR Commissie
Dit jaar zijn er weer vele toernooien gespeeld op ons park. Een aantal toernooien zijn vrij veel in de
media geweest, o.a. het Klungeltoernooi werd dit jaar wederom groots uitgemeten. Ook de andere
toernooien die op ons park gespeeld zijn waren veel via diverse social media te volgen zoals o.a. via
Facebook. Ook in de Dinkelland Visie is er dit jaar de nodige aandacht besteed aan onze
tennisvereniging.
Om de leden beter te kunnen informeren over allerlei activiteiten binnen onze vereniging zijn we
midden 2017 overgegaan op een nieuw informatiekanaal namelijk de KNLTB Club app. Dit is een
clubapp voor TVD die je kunt downloaden op je smartphone waarop je dan allerlei actuele
informatie krijgt over onze vereniging. Het downloaden van deze app door onze leden valt een
beetje tegen. We zijn aan het uitzoeken hoe we dit beter kunnen stimuleren.
Ook zijn we aan het kijken naar andere vormen van social media waaronder Instagram. Dit is vooral
onder de jeugd zeer populair.
De PR commissie is op dit moment nog op zoek naar extra leden die de commissie willen versterken.
Met vriendelijke groet,
Eric Meinders

Verslag Accommodatiecommissie
Allereerst wil ik alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet, zonder deze mensen is het
onmogelijk de kantine goed te runnen en het park te onderhouden.
Graag wil ik ook Nancy Scherphof bedanken voor de goede financiële administratie van de kantine
gelden en uiteraard ook Bianca voor haar inzet in de kantine.
Wat de grote schoonmaak (NL doet dag) betreft, wil ik een ieder vragen de aankondiging in de
kantine, in de gaten te houden en ik hoop dan ook, dat men zich in grote getale zal opgeven.
Wat de schoonmaak van de kantine betreft wil ik met klem vragen om je hiervoor op te geven, hoe
meer zielen, hoe meer vreugde.
De volgende vernieuwingen in en om het club gebouw zijn gedaan:
Oude CV ketel vervangen voor een nieuwe en energie zuinige ketel.
In de keuken een nieuw roestvrijstalen werkblad, een nieuwe magnetron en twee nieuwe tosti ijzers.
In de kantine hebben we van de sponsorstichting een nieuwe TV en een elektronische prijslijst
gekregen, waarvoor onze hartelijke dank.
De bestuurskamer is fris geschilderd en er is nieuw meubilair geplaatst.
Alle toernooien en kampioenschappen zijn in goede harmonie met de organisaties verlopen.
Evenals voorgaande jaren is de wintercompetitie zowel op sportief gebied als voor de kantine een
groot succes.
De AED herhaling cursus is door 54 personen gevolgd.
Van de mogelijkheid om met je tennisvrienden/vriendinnen een tennistoernooi te organiseren en
nadien een gezellig samenzijn in de kantine, wordt slechts door een enkeling gebruik gemaakt, heb
je zin neem dan even contact op met Jos of Tonny.
Graag wil ik een ieder die tennist op een tijdstip dat de kantine niet geopend is, nogmaals vragen om
niet onnodig de verlichting aan te doen. Het komt nog te vaak voor dat er b.v. alleen op baan 3 en
baan 4 getennist wordt, dit kan natuurlijk ook op b.v. baan 2 en 3, zodat op baan 4 geen verlichting
hoeft te branden.
Verder wil ik een ieder vragen om, alle mensen die geen lid zijn van onze vereniging en toch
tennissen hierop aan te spreken dat het niet de bedoeling is om te tennissen zonder lidmaatschap.
Tonny Dingeldein

Verslag toernooicommissie
Laat ik ook dit jaar weer beginnen met het bedanken van alle vrijwilligers: alle activiteiten die bij
onze vereniging georganiseerd worden zijn alleen mogelijk door hun inzet. Daarom vanaf deze plek:
bedankt voor jullie inzet bij de organisatie van de verschillende toernooien dit jaar!
Over de toernooien zelf niets dan lof: uitstekende deelname, uitstekende sfeer en ook uitstekend
tennis. Bij de clubkampioenschappen was de overlap met de jeugkampioenschappen en goede zet:
terwijl de jeugd op zondag zijn/haar finales speelden waren er ook poulewedstrijden van de
senioren. Gevolg: een gezellig vol tennispark en goed moment om jeugd en senioren ‘met elkaar
kennis te laten maken’. Ook het Europrofessionals Klungeltoernooi was weer een succes. Even leek
de deelname wat achter te blijven, maar in de laatste dagen voor het toernooi stroomden de
aanmeldingen binnen, zodat ook dit jaar weer meer dan 500 spelers hun kunsten vertoonden.
Goede greep was hier het zoveel mogelijk aanbieden van poules van 4, zodat er voor de
verschillende spelers meer wedstrijden op het programma stonden. Ook dit toernooi was dit jaar
qua deelname weer een groot succes. Dat geldt helaas niet voor het SPT-toernooi
(SeniorenPlusToernooi) bij onze vereniging. Vanwege de extreem hoge temperaturen is ervoor
gekozen dit toernooi dit jaar niet door te laten gaan. Het werd niet verantwoord geacht te spelen.
Volgend jaar uiteraard een nieuwe kans, want deze toernooien zijn overal nog steeds erg gewild.
Voor alle toernooien geldt: op naar volgend jaar!
Martijn Horstman
Toernooicommissie
Competitieverslag 2018
Voorjaarscompetitie
Dit jaar speelden er wel 61 seniorenteams voorjaarscompetitie. Deze teams speelden verdeeld over
de dinsdag t/m zondag competitie, zowel regionaal als landelijk. De belangstelling voor de
competitie blijft groeien. Hiervoor hebben we twee jaar geleden al een wachtlijst opgesteld die
we nauwkeurig bijhouden. Ondanks de extra ruimte die we van de KNLTB al hebben gekregen voor
de vrijdagavond is er nog steeds een wachtlijst, zelfs voor de zaterdag staan er al enkele teams op
de wachtlijst. Maar er is verloop, dit jaar kan één nieuw herenteam starten op de zaterdag omdat
een ander teams is gestopt. Op dinsdag, donderdag en zondag is er nog voldoende ruimte voor
eventueel belangstellende teams.
Najaarscompetitie
Dit jaar waren er weer veel teams die zich hebben opgegeven voor de najaarscompetitie. Het
tweede jaar in deze nieuwe opzet, zeven vrijdagavonden spelen in de maanden september en
oktober. Erg leuk om te zien dat ook de leden van TVD hier zo enthousiast over zijn. Voor de teams
die afgelopen jaar niet hebben meegedaan? Volgend jaar zeker doen!
We hopen voor 2019 ook weer op een geslaagd jaar met veel enthousiaste teams tijdens de
competitie.
Namens de competitiecommissie,
Aafje Kistemaker, Esther Zanderink en Evelien Dierselhuis

Jaarverslag Wintercompetitie 2017-2018
De Winter Tennis Competitie was wederom een succes. Begonnen werd op woensdag 4 oktober
2017. Elke maandag, woensdag en donderdagavond werden, indien de weergoden dit toelieten, 4
wedstrijden gespeeld. De WTC werd tijdens een gezellige feestavond op donderdag 22 maart
afgesloten. Kampioen bij de dames werd Borrelclub. Bij de heren was Goud van Oud de beste.
Er namen in totaal 14 dames en 37 herenteams deel. Er werden door de in totaal ongeveer 300
spelers/sters 192 wedstrijden gespeeld. Daarnaast werden 53 wedstrijden afgelast i.v.m. de
weersomstandigheden. De organisatie dankt alle deelnemers. Met zijn allen hebben wij er samen
een mooi evenement van gemaakt!
Op dit moment is de WTC 2018-2019 in volle gang. De afsluitingsavond voor dit seizoen staat
gepland voor donderdag 21 maart.
Henny & Henny en Leo.
Jaarverslag jeugd 2018
Met veel dank aan de vele vrijwilligers en ouders is er weer veel georganiseerd voor onze jeugd in
2018. Ook is veel aandacht besteed om de vele activiteiten in de plaatselijke pers (Dinkelland Visie)
onder de aandacht te brengen. Van alle activiteiten verschenen mooie verslagen en foto’s.
Hieronder staan nog enkele activiteiten beschreven:
Jeugdbeleidsplan
In 2018 is gestart met het schrijven van een concept jeugd beleidsplan. Naast uitgangspunten als
gezelligheid en/of prestatie is een belangrijk onderwerp ook het All-in prijs/Lidmaatschapsstructuur
voor de jeugd. Andere aspecten zoals training/extra training en een geheel nieuw element als
Athletic Skills Model kwamen ook ter sprake. Tevens is de financiële onderbouwing hiervan
meegenomen. In 2019 hopen we het jeugdbeleidsplan verder gestalte te geven.
Geslaagde ‘Maak Kennis met Tennis’
Op zaterdagmiddag 10 maart stonden er maar liefst 35 enthousiaste kinderen op de baan. Nog nooit
getennist, maar nieuwsgierig en zin in een ‘Maak Kennis met Tennis’ uurtje!
Ouders keken onder het genot van een kopje koffie of thee op het terras toe hoe hun kinderen aan
de slag gingen met racket en bal. Onder leiding van trainers Caroline Brüggeman, Wendy Bartelink,
Niek Schothuis en stagiaire Iris Scherphof werd een lesprogramma afgewerkt waarbij de kinderen
uitgedaagd werden met racket en een bal om enige basis tennisskills onder de knie te krijgen. Zij
wisten de kids super enthousiast en gemotiveerd te maken. Na afloop waren er dan ook veel
enthousiaste reacties. 22 kinderen waren dermate enthousiast dat ze zich aanmelden voor
vervolglessen. Ongeveer 17 kinderen zijn inmiddels lid geworden.

Team competitietraining
Om de 2 oranje en 6 groene teams beter voor te bereiden op de competitie werd er een
bijeenkomst georganiseerd op maandag 12 maart. .Ieder team heeft 1 extra teamtraining gehad.
Onder leiding van Caroline en Wendy is er goed en intensief gewerkt aan een solide basis. Zo werden
o.a. de spelregels en de juiste teamopstellingen doorgenomen.
Vakantietoernooi “Knallend de vakantie in”
Zaterdagmiddag 14 juli 2018 werd onder prachtige weersomstandigheden "knallend de vakantie in"
gehouden voor de jeugdleden van TV Denekamp. Maar liefst 36 kinderen hadden zich hiervoor
opgegeven. In groepjes hebben ze een foto-puzzeltocht gelopen, gestreden op een hindernisbaan en
een sponzenspel gespeeld. Na afloop kregen de kinderen een lekker broodje hamburger en een ijsje.
Jeugdkampioenschappen
Organisatie heeft er veel plezier in gehad om het toernooi te organiseren. Het was wel een pittige
opgave aangezien het voor ons allen nieuw was, maar ik denk dat we een aardig draaiboek hebben
kunnen maken zodat het volgend jaar een stuk makkelijker wordt.
Het toernooi zelf is hartstikke leuk geweest, veel blije gezichtjes en geen mopperende ouders, wat
wil je nog meer.
We hadden iedere dag vers fruit gesneden en onbeperkt ranja staan, dan vonden de kids heel lekker.
Natuurlijk hadden we ook een bak snoep op tafel, dat hoort er ook bij. Op de finaledag hadden we
La Bomba geregeld met een ijskar, gedurende het toernooi hebben alle deelnemende kids een
muntje gekregen (tijdens hun 1e wedstrijd) zodat we flink wat aanloop zouden krijgen op de
finaledag en dat werkte heel goed.
Wat ook superleuk was, is dat er een stuk overlap was met de senioren clubkampioenschappen, de
club leefde echt tijdens die 4 dagen, dus dat zouden we graag een volgend jaar weer zo willen
plannen.
Köttelpeerkes toernooi
De deelname bleef hier dit jaar achter met voorgaande jaren. De laatste jaren kwam er altijd een
groep uit Friesland kamperen en meespelen. Helaas waren zij er dit jaar niet bij.
Toch kijken we terug op een gezellige en sportieve tennisweek met stralend weer, soms zelfs te
warm. Gelukkig konden we de middagwedstrijden naar de avond verplaatsen zodat de kinderen niet
in de extreme hitte hoefden te spelen.
Groen & Geel competitie
In het voorjaar hebben we met 6 groen en 5 gele teams fanatiek deelgenomen aan de competitie op
de zondag. 1 geel team is hierbij kampioen geworden. In het najaar hebben we deelgenomen met 5
x groen en 6 x geel. Helaas geen kampioenen deze keer maar wel weer veel mooie spannende
partijen voor onze jeugdleden. Bij deze competitie waren net als in de voorgaande jaren op elke
speeldag de ouders van 1 team verantwoordelijk voor de gehele afwikkeling op en rond de baan.
Hierbij werden ze wederom geassisteerd door enkele stagiaires van het Carmelcollege. Alle
helpers(sters) bedankt!

Vakantietoernooi “Knallend het jaar uit”
Maar liefst 32 jeugdleden stonden op donderdag 27 december paraat om lekker te tennissen. De
kinderen zijn gestart met het spel “King of the court”. Na elke wedstrijd schoven de deelnemers die
hadden gewonnen een plekje door naar links en de kinderen die hadden verloren een plekje naar
rechts. Dat zorgde ervoor dat ze steeds tegenover een andere tegenstander kwamen te staan met
ongeveer dezelfde speelsterkte. Zo werd iedereen uitgedaagd om te laten zien wat hij/zij in zijn/haar
mars heeft en zo had ook iedereen kans op succes.
Rood & Oranje competitie / World Tour
Deze competitie wordt gespeeld op zondagochtend en is verdeeld over 7 speeldagen. Deze zijn
verdeeld over zondagen waarop (nog) geen reguliere competitie wordt gespeeld. De jongens en
meisjes spelen op zeven zondagen in het voorjaar en hebben vier speeldagen in de herfst. TVD heeft
aan beide deelgenomen met 2 oranje teams. Helaas heeft er in 2018 geen rood team mee gespeeld.
In Denekamp hebben we de speeldagen een gezellig en gezond tintje gegeven. Het terras werd
versierd met vlaggen etc. van het land waarin de WorldTour zich op dat moment bevond. Tevens zijn
we over gegaan op gezonde tussendoortjes. Menig ouder en stagiaire heeft appels, bananen, peren
etc. gesneden op de zondagochtend. En telkens waren de dienbladen leeg. Over het algemeen
kunnen we terugkijken op een geslaagde World Tour in 2018.
Ronald Hanstede

