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VANUIT DE BESTUURSKAMER 

ZATERDAG 29 MAART 2014: OPEN DAG 

Er is op zaterdag 29 maart a.s. een landelijke open dag voor de tennisverenigingen, wij 

gaan hier ook aan deelnemen. Die dag worden er diverse activiteiten georganiseerd. Meer 

info verderop in dit bulletin. 

SPEELVELDEN 

Een zachte winter hebben wij achter de rug. Op het tenniscomplex De Punt is er door de vaste toss-

spelers veel gespeeld op de maandagavonden. Het nieuwe tennisseizoen staat ook weer voor de deur. 

Wij hopen op veel speelplezier. 

VACATURES BESTUUR 

Binnen het bestuur is er weer een vacature vrijgekomen. Jan Kappert heeft zijn 

functie neergelegd, dit ingegeven door zijn ziekte en het wegvallen van de 

werkzaamheden op De Voorst. Het bestuur is niet compleet, wij zijn nog (steeds) 

zoekende naar 3 nieuwe bestuursleden. 

BEGROTING 2014 

Het ledenaantal is behoorlijk gekrompen de laatste jaren. Daardoor zijn er niet genoeg inkomsten 

meer. In de jaarvergadering van afgelopen november 2013 is de begroting goedgekeurd voor 2014; 

dit is inclusief het afstoten van de banen in Kraggenburg. Wij hoeven geen huur meer te betalen voor 

de banen op De Punt; dit levert een besparing op van € 2.100,-. Echter, het jaarlijkse onderhoud van 

de banen in Marknesse komt wel voor rekening van de vereniging. Dit is gemiddeld ca. € 3.600,- per 

jaar. Nu hopen wij dat we de komende jaren weer wat zullen groeien en het financieel alles dan 

kunnen dragen. 

BEZUINIGINGEN 

Het goed regelen van zaken geeft een behoorlijke druk voor de vereniging 

in de toekomst. De gemeente heeft de bezuinigen doorgevoerd voor 2014. 

Wij moeten nu ook voor groot onderhoud en renovatie geld reserveren. 

Drie nieuwe kunstgrasbanen kost al gauw € 75.000,-, afschrijven in 

20  jaar. Hoe wij dat in de toekomst moeten klaarspelen!? 

BANEN / GEBOUWEN 

Kraggenburg. Wij hebben geen banen meer in de bossen van Kraggenburg. Deze banen zijn niet meer 

toegankelijk voor onze leden. Wij hebben als vereniging eind 2013 de huur opgezegd. De gemeente 

heeft het park weer in eigen beheer en zal het t.z.t. opruimen. De camping mag tot die tijd gebruik 

maken van de banen en zelf zorgen voor het onderhoud. De lichtmasten zijn verkocht aan de 

tennisvereniging in Rutten. De kantine – die eigendom is van ATV De Voorst – zal door de gemeente 

gesloopt worden, en ook zullen de banen geruimd gaan worden. Tot die tijd is de kantine dan ook te 

koop. Als er ideeën zijn om de kantine te kunnen verkopen, laat het bestuur dat dan weten. 
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Marknesse. Voor de komende jaren zal er gespaard moeten worden voor groot onderhoud en renovatie 

van de speelvelden. De lichtinstallatie heeft groot onderhoud nodig, dit kan en zal betaald moeten 

worden uit de verkoop van de masten van locatie De Voorst. Een facelift voor het gebouw op De Punt 

zou ook niet verkeerd zijn. 

 

ONDERHOUD SPORTCOMPLEX 

Op De Punt hebben wij 3 mooie banen, het onderhoud ligt in de handen van 

Geerhard Liebe, bijgestaan door extra handen van behulpzame vrijwilligers, 

hartelijke dank allemaal hiervoor. 

CONTRIBUTIE 2014 

De contributie zal eind maart worden geïnd. Op de algemene jaarvergadering in november 2013 is de 

contributie verhoogd voor seizoen 2014 naar: senioren € 100,- per jaar en junioren € 50,- per jaar. De 

studentenkorting is 50%. 

SPONSOREN 

Iedereen weet dat de sport niet zonder sponsoren kan, ook wij niet. Partycentrum 

De Voorst gaat verder als sponsor in ons bulletin en Bennie Jansen blijft op de 

palen staan. HZPC waar wij werkzaamheden voor verrichten zal dit de komende 

jaren afbouwen. Het zal de komende jaren dan ook moeilijker worden om geld 

binnen te halen. 

AFHANGSYSTEEM 

Onze vereniging kent een afhangsysteem. In het verleden kon men op ieder moment van de dag 

spelen zonder daarvoor te hoeven wachten. Nu de vereniging nog maar 3 banen heeft, wordt de kans 

groter dat men moet wachten. Op het tenniscomplex hangt een bord waarop de tijden per half uur 

staan aangegeven. Hier dient men vóór het spelen de pasjes in te zetten. In het baanreglement 

staat hoe de regels hiervoor zijn. 

Op het moment dat alle banen bezet zijn en er wachtende spelers zitten geldt dat: 

a. één of meerdere banen vrijgemaakt moeten worden op het eerstvolgende halve of hele uur (bijv. 

16.00, 16.30). 

b. banen vrijgemaakt moeten worden in de onderstaande volgorde: 

1e de baan waarop het langst gespeeld wordt; 

2e de baan waarop een enkelspel gespeeld wordt; 

3e zie punt 2 en waarvan één of meerdere personen reeds langer dan een uur spelen. 

c. zoveel mogelijk dubbel gespeeld moet worden. 

d. wie afgehangen wordt, kan geen aansluitende speeltijd opeisen. 

e. kinderen van de basisschool na 18.00 uur geen aanspraak op a. t/m d. kunnen maken en 

onverwijld voorrang dienen te verlenen aan volwassenen. 
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AFHALEN PASJES 

Op de open dag (zaterdag 29 maart) kunnen de tennispasjes door u worden opgehaald. Er zal op die 

dag een prijs worden verloot onder de afgehaalde pasjes. Iedere maandagavond (toss) kan er ook 

opgehaald worden vanaf 19.30 tot 21.00 uur in de kantine. 

WEBSITE 

Wij zijn NOG STEEDS op zoek naar iemand die onze website bij wil houden. Binnen het 

bestuur is er niemand die handig is in het actueel houden van een website.  

Het zou fijn zijn als iemand – gewoon vanuit huis – de informatie op 

internet wil zetten die door het bestuur wordt aangeleverd. ie kan ons 

helpen? Graag een mailtje naar Sary (sarybakker@gmail.com) als je dit 

kunt en ook wilt doen. 

 

Het bestuur 

 

ONZE SPONSOREN 
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NIEUWS VAN DE WEDSTRIJD- EN TOERNOOICOMMISSIE 

MIDWINTERTOERNOOI 

Op zaterdag 8 februari jl. hebben we het midwintertoernooi in de tennishal in Emmeloord gespeeld. Dit 

jaar hadden zich 16 deelnemers aangemeld. Iedereen speelde 3x 35 min. Allemaal gelijk op de banen 

en allemaal gelijk pauze. Veel partijen gingen gelijk op en eindigden soms met 1 of 2 games verschil. 

En er waren ook een paar uitschieters. Uiteindelijk werd Fija Kappert bij de dames eerste met 23 

games en bij de heren Theo Lepelaar met 24 games. Beiden kregen een flesje wijn. 

Wij kunnen terugkijken op een geslaagd en gezellig toernooi. 

 

Tot slot deden wij een oproep voor 2 nieuwe leden in de WTC en wel met het gewenste resultaat. 

Van harte welkom in de WTC: Rita Bakker en Johan Weijers. 

 

PLANNING 2014 

 

29 maart 2014 Open tennisdag 

Van 10.00 tot 16.00 uur bent u van harte welkom op deze Open Dag, deze is 

bedoeld om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met tennis en daardoor 

nieuwe leden te werven. Wij kunnen hierbij de hulp van de leden niet missen. 

Komen jullie daarom – het liefst – met familieleden, vrienden en buren. 

De koffie staat klaar, er zal getosst worden, zodat nieuwe mensen kunnen invallen. 

Voor de jeugd is er een apart programma met behendigheidsspel met de bal, enz. 

Hiervoor zijn kleine rackets en passende kinderballen beschikbaar. 

Nieuwe leden, die zich aanmelden op deze dag, krijgen een gezinsabonnement 

aangeboden voor € 50,-, geldig voor dit seizoen. 

 

2/6 sept. 2014 Polderdubbelkampioenschappen, € 10,- 

 Opgave tot 27 augustus 18.00 uur  

telefonisch: Ellen Schudde (239211) òf 

e-mail: wtcdevoorst@live.nl 

 

16/20 sept. 2014 Mix clubkampioenschappen, € 10,- 

 Opgave tot 10 september 18.00 uur 

telefonisch: Ellen Schudde (239211) òf 

e-mail: wtcdevoorst@live.nl 

 

?? 2015 Midwintertoernooi in de hal in Emmeloord. 

 

Wij hopen dat u deze data alvast in de agenda noteert en eens rondkijkt en vraagt met wie u een 

koppel kan vormen om mee te doen aan de polderdubbel en/of mix, je eigen spel wordt er alleen maar 

beter van. Het zou toch leuk zijn wanneer beide toernooien doorgaan en goed bezet zijn. 

 

Namens de WTC 

Corry Matthijssen 



maart 2014  blz. 5 
 

w w w . a t v d e v o o r s t . n l  

KNLTB COMPETITIE 2014 

Dit seizoen spelen vier teams voor onze vereniging in de voorjaarscompetitie van de KNLTB. Hun 

tegenstanders komen meestal uit de polder of net daarbuiten. Soms trekken de teams er echter verder 

op uit om te spelen in Friesland, Groningen of Drenthe. 

 

Ieder team speelt drie of vier keer een thuiswedstrijd. Op dinsdag- en donderdagmorgen en op 

zaterdagmiddag zullen de banen op De Punt daarom regelmatig voor competitie in gebruik zijn. Het is 

zeker de moeite waard om eens naar de wedstrijden te komen kijken. 

 

PROGRAMMA 

Begin april zal het wedstrijdschema op de publicatieborden worden opgehangen. Alle leden kunnen op 

dit schema lezen wanneer banen voor de competitie bezet zijn. In de volgende tabel is weergegeven 

op welke dagen gespeeld zal worden. Het wedstrijdschema en de uitslagen/standen zijn ook te vinden 

op www.knltb.nl: kijk hiervoor onder MijnKNLTB. 

 

SPEELDATA 2014 

 wk 14 wk 15 wk 16 wk 17 wk 18 wk 19 wk 20 wk 21 wk 22 wk 23 

Dinsdag  8/4 15/4 22/4 inhaal 6/5 13/5 20/5 27/5 inhaal 

Donderdag 3/4 10/4 17/4 24/4 inhaal 8/5 15/5 22/5 
Hemelvaart 

inhaal 
inhaal 

Zaterdag 5/4 12/4 19/4 Konings-
dag 

inhaal 10/5 17/5 24/5 31/5 inhaal 

Inhaaldagen zijn in het schema aangegeven. Deze inhaaldagen zijn gereserveerd voor uitval van 

eerdere wedstrijden door regen. De banen worden op die dagen dus alleen in uitzonderlijke gevallen 

gebruikt. 

 

Alle teams wordt veel succes gewenst in de competitie. 

 

 

 

 

 

 

 

GEEN NIEUWE SPELREGELS IN 2014 

Zoals vermeld in het bulletin van november 2013, was het plan om een aantal wijzigingen in het 

competitiereglement door te voeren. Op 19 december heeft het bondsbestuur van de KNLTB, samen 

met de ledenraad, besloten om te wachten met invoering van eventuele wijzigingen van het 

competitiereglement in 2014. Tijdens deze vergadering werd besloten om in 2014 verder te 

onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de competitie te hervormen. 

 

De verenigingscompetitieleider 

Henk Veerbeek 



maart 2014  blz. 6 
 

w w w . a t v d e v o o r s t . n l  

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 

DINSDAGAVOND JEUGDAVOND 

Zoals inmiddels bekend is de jeugdavond voortaan op de dinsdagavond. Hierbij begint groep 1 om 

18.00 uur en groep 2 om 19.00 uur. Vanaf dinsdag 8 april geeft Rob van Ockenburg weer een serie 

van 10 lessen en wordt hij geholpen door Hans van Barneveld. Belangstellenden zijn van harte welkom 

om eens mee te doen, dus neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee! 

Gedurende de winter heeft Hans in zijn eentje de avond doorgezet. Het echte strenge winterweer bleef 

ons bespaard en daarom kon er gewoon getennist worden. Bij deze willen we Hans hier nadrukkelijk 

voor bedanken. 

 

ENQUÊTE 

Gedurende het seizoen is er een enquête verspreid onder de jeugdleden. Op deze manier werd er 

gepeild of er belangstelling is om op vrijdagavond vrij te kunnen tennissen. Uiteindelijk heb ik 

6 enquêtes retour gekregen en van deze 6 kon niet iedereen op vrijdagavond tennissen en daarom is 

besloten om dit niet te organiseren. 

 

VOLWASSENEN 

Volwassenen die belangstelling hebben voor tennis kunnen eenmalig een gratis les krijgen van Rob 

van Ockenburg, dit zal dan plaatsvinden op een vrijdag. Rob zorgt dan voor ballen en rackets. 

 

Binnenkort gaan we het voorjaar in en zullen we weer met veel plezier van start gaan met de 2e helft 

van het seizoen om na de lessen van Rob te eindigen met een gezellig toernooi! 

 

Heeft u vragen mail dan naar: thomvankeulen@hotmail.com of bel naar 06-23564703. 

 

Namens het bestuur, 

Thom van Keulen (jeugdbestuurder) 

 


