Jaarverslag TC over 2018
Na overname van de TC begin vorig seizoen hebben we ons in eerste instantie
gefocussed op de goede voortgang van de trainingen/lessen voor zowel de
senioren als de junioren.
We hebben in gesprekken met Sportevents (werkgever van onze trainers)
gekeken naar de bezetting van de trainingen die aan de lage kant waren.
Met het huis aan huis verspreiden van een flyer zijn we vervolgens ledenwerf
acties gestart om extra nieuwe leden/lessers te vinden.
Dat is redelijk goed gelukt waardoor er zelfs nog een aantal extra uren bij
konden komen.
We hebben het lesreglement nog iets ten gunste van de lessers weten aan te
passen maar echt veel viel daar niet te halen.
Samen met de jeugdcommissie hebben we voor de junioren een nieuw Alles-in-1
lidmaatschap in kunnen voeren en zijn we druk doende schooltennis en
balvaardigheid voor de aller jongsten op te starten.
Als TC zijn we ook druk in de weer om samen met o.a. Parkbeheer en Dagelijks
Bestuur 2 Padelbanen te realiseren op ons park.
Het inzamelen van oude ballen is gerealiseerd.
Ik dank mijn collega Klaas Jan van Calker voor de vele uren die hij in de
planning van de trainingen steekt en de fijne samenwerking afgelopen jaar.
Theo van den Heuvel
Technische Commissie

Jaarverslag seniorencommissie 2018
Afgelopen jaar heeft de seniorencommissie weer diverse activiteiten georganiseerd; de
wintercompetitie, de clubkampioenschappen, het invitatietoernooi, de pub quiz, tossen en de
Bokkenavond en Lady`s-Night.
•
De clubkampioenschappen werden dit jaar georganiseerd met dezelfde opzet als in
2017. We hadden dit jaar minder aanmeldingen, 63 tov 96 in 2017. Zoals ieder jaar blijven de
clubkampioenschappen jammer genoeg een toernooi waar we alleen door veel persoonlijke
benaderingen en uitnodigingen leden zover krijgen dat ze inschrijven. Wij als organisatie blijven
kijken naar nieuwe ideeën en initiatieven om het toernooi meer tot een succes te maken.
•
Lady`s - Night; Lady`s Night was het afgelopen jaar weer een succes met 12
deelneemsters, wel iets minder deelneemsters dan het vorig jaar maar de Lady`s hebben er een
gezellige tennisavond van gemaakt.
•
Bokkenavond; De Bokkenavond was een groot succes met 24 Bokken en 2 Geiten achter
de bar hebben we er een gezellige en sportieve avond van gemaakt. Iedereen was enthousiast
over de opzet en de invulling van deze maar dan geslaagde avond.

•
Tijdens de wintercompetitie was de donderdagavond weer de favoriete speelavond met
wel een terugloop in het aantal deelnemers , van 112 naar nu 96. De zaterdagmiddag is met 32
deelnemers gelijk gebleven in het aantal deelnemers tov 2107. In totaal is de deelname gedaald
met 16 deelnemers.
•
De Pubquiz was weer goed bezet met 10 teams (~60 deelnemers) dit jaar. Al met al
wederom een hele leuke avond met als winnaar het team de Nex Friday. De complimenten voor
Manon vd Dungen en haar nieuwe secundant Emiel Verheijen. voor het samenstellen van de
pubquiz.
•
Het invitatietoernooi was verplaatst naar 10 sept gezien we het vorige jaar te weinig
inschrijvingen hadden. Nu met 8 aanmeldingen nog niet erg veel maar ondanks het lage aantal
inschrijvingen was het een erg gezellig en geslaagd evenement.
•
Bij het tossen op dinsdagavond zien we dat het veelal dezelfde leden zijn die hier aan
deelnemen. Hier is wel wat meer bekend aan gegeven maar de resultaten zijn uitgebleven.
Onze commissie heeft het afgelopen jaar enkele wijziging gehad.
Dannae Pennings en Richard Slegers hebben afscheid genomen, deze plekken zijn nog niet
opgevuld.
We gaan het jaar 2019 in met een gezellig en gemotiveerd team die met de huidige activiteiten
zal door blijven gaan aangevuld met nieuwe ideeën en activiteiten waaronder een
Laddercompetitie voor enkel en dubbel spelen.
Graag willen wij alle leden die steeds weer meedoen aan de activiteiten die door ons worden
georganiseerd bedanken voor hun enthousiasme en hopelijk steken zij andere leden aan om
ook mee te gaan doen. Door deze goede opkomsten blijven wij als team erg gemotiveerd om
deze activiteiten te blijven organiseren.
Onze commissie zal het komende jaar bestaan uit de volgende leden:
Ageeth v.d. Dungen
John v. Grinsven
Gebba v. Hirtum
Mark v. Vught
Manon vd Dungen
Met vriendelijke groeten,
John van Grinsven

Jaarverslag Parkcommissie 2018
Afgelopen jaar zijn er geen bijzondere werkzaamheden uitgevoerd.
Het plan dat baan 6 gerevitaliseerd zou gaan worden, hebben we niet door laten gaan. De
plannen die er zijn ontstaan om baan 5 te gaan verleggen tegen baan 6 voor de aanleg van 2
Padelbanen heeft ons doen besluiten om (voorlopig) baan 6 met rust te laten. Het revitaliseren
(opknappen) van baan 6 kan altijd nog worden opgepakt. Zal meegenomen worden in het totale
plan met betrekking tot de aanleg van (eventuele) Padel banen.
Ook nu weer dank aan de onderhoud- en veegploeg die wekelijks enkele uren spendeert aan
het vegen van de banen waardoor we op goede banen kunnen blijven spelen en dat het park er
netjes bijligt. En uiteraard aan de mannen van het klusteam dat mij assisteert bij het onderhoud
ervan.
De parkbeheerder
Willie Spierings
Jaarverslag Jeugdcommissie 2018
Jeugdleden
Op dit moment heeft De Donkelaar 50 actieve jeugdleden, voornamelijk in de
basisschoolleeftijd. We zijn tegen de trend in langzaam aan het groeien en elk
competitieseizoen komt er 1 competitieteam bij. We scoren regionaal dan ook hoog als het gaat
om deelname van jeugd aan de competitie (70%). Vorig jaar hadden we sinds lang weer een
groen team in de competitie. Hopelijk houden we deze lijn vast.
Activiteiten
Onze kalender wordt elk jaar in januari vastgesteld. Nagenoeg elke maand organiseren we iets
voor onze jeugd. Naast de vast activiteiten hadden we dit jaar het Halloweentoernooi samen
laten vallen met de Gestelse Kampioenschappen. Om de jeugd te stimuleren vaker spontaan
een partijtje te tennissen met vriendjes en vriendinnetjes hebben we vorig jaar voor het eerst
‘zomertossen’ geïntroduceerd.
Werving
Door middel van een invitatiepannenkoekentoernooi en deelname aan Koningsdag hebben we
meer jeugd enthousiast weten te maken voor tennis. In 2019 komt daar Tenniskids@School bij
waarin onze jeugdtrainer tennislessen gaat verzorgen op school.
Jeugdcommissie
De Jeugdcommissie bestaat ondertussen weer uit 6 leden wat ons meer slagkracht geeft. Dit zijn
niet allemaal tennissers maar ook ‘gewoon’ betrokken ouders. We hebben altijd ruimte in onze
commissie voor meer enthousiaste mensen die iets bij willen dragen.
Uitdagingen 2019
Groei vast houden, meer aandacht voor jeugd boven 12
Jeugdcommissie
Christien Ondersteijn

Jaarverslag Sponsorcommissie 2018
In het afgelopen jaar 2018 hebben we ook nu weer voor een stabiele sponsorinkomsten kunnen
realiseren.
De ingevoerde digitale facturering van de sponsorcontracten loopt naar tevredenheid.
Het contract van een van onze hoofdsponsors is weer met drie jaar verlengd.
Inmiddels is er een tweede scherm aangeschaft. De bedoeling is hierop berichten,
mededelingen, activiteiten en of leuke foto’s van toernooien etc. etc. in ons mooie clubgebouw
aan de bezoekers kenbaar te maken. Binnenkort zal hiervoor extra aandacht aan geschonken
worden dat er een goede en degelijke opzet gemaakt wordt. Uiteraard zijn leuke suggesties
welkom.
Elk sponsorcommissielid, ieder op zijn speciale eigen manier van kundigheid, dank ik namens
het Bestuur voor hun inzet.
Tot slot danken wij namens het bestuur van DTV de Donkelaar alle huidige sponsors die ons
steeds trouw blijven en financieel steunen. En die enkele sponsors die besloten hebben te
stoppen danken wij voor al die jaren dat ze DTV de Donkelaar tot steun zijn geweest.
Met vriendelijke tennisgroet,
Voorzitter Commissie Sponsoring
Jan Spierings.
Jaarverslag paviljoencommissie 2018
Voor de laatste keer voor mij een stukje over de Paviljoencommissie. Na een aantal jaar deze
functie ingevuld te hebben vind ik het tijd om het stokje over te laten nemen.
Mariëtte Meulenbroek zal mijn functie als bestuurslid, bij jullie goed vinden, overnemen.
Mariëtte is al een tijdje bezig als mijn rechterhand en ik zie dat het goed is. Vol enthousiasme
vervult zij deze functie. De Paviljoencommissie met verder Jan Doesburg als inkoper en Thieu
van de Westelaken als assistent dingen maken en beheer TV-schermen hebben zij allemaal hun
stukje bijgedragen.
De afgelopen jaren zijn eigenlijk zonder noemenswaardige problemen voorbij gegaan, behalve
dat we merken dat het steeds lastiger wordt om de bardiensten in te vullen. Bij deze vraag ik
dan ook aan iedereen om hun 3 gevraagde bardiensten in te plannen. Het is toch gezellig dat er
iemand achter de bar staat om je drankje in te schenken na het tennissen.
Ik wens de mensen van de Paviljoencommissie veel succes toe en de lezer in het bijzonder.
Met vriendelijke groet,
Frans van der Waal

