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BULLETIN
ATV de Voorst
MAART 2016

VANUIT DE BESTUURSKAMER
ALGEMEEN
Na een milde winter, waarin redelijk doorgespeeld kon worden door de toss-spelers,
staat ons weer een zomerseizoen te wachten vol bedrijvigheid voor alle leden. We
hebben tijdens onze algemene ledenvergadering op 1 december jl. verantwoording
afgelegd over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. De leden gaven hun mening
over het te voeren beleid in het nieuwe jaar, waarbij de speerpunten zijn: een sluitende
begroting krijgen en een toename van het ledental bevorderen. De ideeën zullen
uitgewerkt worden om de tennissport voor iedereen aantrekkelijk te laten zijn en blijven.
Zo heeft het midwintertoernooi in de hal aantrekkelijk en gezellig tennis gebracht, van
belang voor onze vereniging.
BESTUUR
Het bestuur heeft op de algemene ledenvergadering afscheid genomen van Sary Bakker
als secretaris, hoewel ze nog kortdurend haar taken zal uitoefenen in afwachting van
vervanging. Het bestuur telt nu vijf leden en heeft een vacature. We zoeken een nieuw
bestuurslid, zo mogelijk met affiniteit voor de jeugd en/of secretariële interesse.
Omdat de vereniging niet alleen kan draaien op bestuurs- en commissieleden blijft er
behoefte aan vrijwilligers. Momenteel helpt Hans van Barneveld bij de training van de
jeugd. Rob Klompalberts geeft aandacht aan de kantine en kleedkamers en doet
voorkomende klussen. Daarnaast verzorgt hij de bar en regelt de in- en verkoop
hiervan. José Derkink verzorgt de ledenadministratie en de sleutelgelden. Henk
Veerbeek regelt zaken rond de competitie. Gerard Liebe verzorgt het onderhoud van de
banen en het terrein rondom. Al deze taken worden nog steeds tot volle tevredenheid
van de leden uitgevoerd, maar er blijft behoefte aan nieuwe vrijwilligers!
LEDEN / CONTRIBUTIE
De vereniging telde begin dit jaar 104 leden, 76 senioren en 28 junioren.
De contributie bedraagt voor senioren € 100,- en voor junioren € 50,-. Korting wordt
gegeven voor studenten en gezinsleden. De ereleden zijn vrijgesteld van contributie.
Voor hen die niet meer kunnen of willen tennissen, maar de vereniging wel willen blijven
steunen bestaat het ondersteunend lidmaatschap van € 50,-. Door de flinke
gezinskorting willen we de jeugdsectie behouden en waar mogelijk verder uitbreiden.
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Website
De nieuwe website www.atvdevoorst.nl is compleet en wordt al regelmatig gebruikt om
nieuws te vermelden over bijvoorbeeld de toernooien en de jeugdactiviteiten. Dankzij de
kundige inzet van Dirk Schudde hebben we problemen kunnen oplossen en is de website
sinds januari volkomen
gebruiksklaar.
Contact
met
het
secretariaat,
de
ledenadministratie of de competitieleider is nu mogelijk via de links op de website. Het is
te verwachten dat het huidige informatiebulletin in de toekomst vervangen gaat worden
door een bulletin in het nieuwsgedeelte van de website.
Sponsoren
Graag willen we meer sponsoren aantrekken om een aanvulling te krijgen voor onze
noodzakelijke uitgaven. Jarenlang werden we stevig gesponsord door HZPC. We missen
hun bijdrage voor onze gezonde buitensport nog steeds, nogmaals willen we hen
daarvoor bedanken. Mogelijk zijn er leden die via hun binding met bedrijven nieuwe
sponsoren kunnen voordragen aan het bestuur. We willen als bestuur
zelf ook wel enkele bedrijven gaan benaderen.
We wensen alle leden een plezierig en mooi tennisseizoen toe.
Namens het bestuur,
Henk Steenks



JEUGDNIEUWS
TENNISLESSEN
Het nieuwe tennisseizoen staat voor de deur. Er zullen weer 2 lesgroepen worden
geformeerd. De eerste les zal Rob van Ockenburg de groepsindeling bekijken. Hij zal
wederom geassisteerd worden door Hans van Barneveld. Het bestuur is erg blij dat zij
bereid zijn dat ook dit seizoen weer te willen doen! We hopen weer op veel enthousiaste
deelnemers!
Data van de lessen: 22, 29 maart, 5, 12, 19 april, 10, 17, 24, 31 mei en 7 juni de
laatste lesdag.
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FTO COMPETITIE
Nils, Stijn, Pascal en Patrick hebben de maandagavonden extra geoefend voor de
wedstrijden. Hans van Barneveld heeft de groep getraind. Wat zijn ze vooruit gegaan!
Zondag 13 maart hebben zij hun laatste wedstrijd gespeeld. Nanja Heestermans heeft
het team begeleid, hartelijk dank daarvoor!
OPENINGSACTIVITEIT
Dinsdag 15 maart hebben we het seizoen geopend. Een uur lang hebben we
verschillende spellen gespeeld die (zijdelings) met tennis te maken hadden. Wat een
leuke avond was dit!
MIDWINTERACTIVITEIT
Op 2 woensdagavonden is er in de tennishal in Emmeloord
gespeeld. De groepjes waren klein maar het enthousiasme was
groot. Volgend jaar willen ze wel twee avonden in de hal spelen!
TENNISKIDS
De KNLTB geeft voorlichtingen over Tenniskids. Wij wachten op een uitnodiging hiervoor,
als er meer bekend is, zullen we dat natuurlijk melden!
www.tenniskids.nl.
TOSS
In de winterperiode is er ook getost door de jeugd, op verzoek op de dinsdagavond.
Helaas was er minder belangstelling van de oudere jeugd. De komende periode zijn er
tennislessen op de dinsdagavond en zal er geen toss zijn. Daarna is iedereen tot 18 jaar
weer van harte welkom!
TIPS
Als er mensen zijn die leuke ideeën hebben voor de jeugdcommissie, mail of app dit aan
Mariska en/of Aranka. We horen graag welke goede ideeën er bij onze leden (ouders van
leden) zijn.

Met sportieve groet,
Mariska en Aranka
mariskakoomen1@hotmail.com,

06-21304539

a.altena@dewaterlelie.net,

06-16896215
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NIEUWS VAN DE TENNISLERAAR
Beste tennissers,
Het is nog februari als ik dit stukje schrijf en ik zit grieperig in huis, maar de eerste
lessen worden al in maart gegeven, dus de voorbereiding daarop moet ook op tijd zijn.
Toch hebben veel mensen gewoon kunnen doortennissen en ook de toss is vaak
doorgegaan.

Ik heb op dit moment nog geen flauw idee hoeveel kinderen er
straks gaan lessen en hoeveel volwassenen. Vorig jaar waren
er meer lessers dan ooit, dus ik ben benieuwd. ☺ Iedereen die
zich al heeft opgegeven voor de lessen: welkom!!
De eerste dinsdagles is al op 22 maart en we gaan dan kijken of de groepsindeling die is
gemaakt een beetje klopt en we maken kennis met alle nieuwe lessers.
De vereniging heeft zich o.a. ten doel gesteld dat de tennisclub een tenniskidsclub
wordt. Dat betekent dat jonge kinderen met speciaal materiaal
leren tennissen en met een speciaal tenniskidsprogramma.
Dat betekent ook weer andere oefeningen. Veel leren en oefenen
dit jaar en nog wat meer wedstrijdjes spelen dan vorig jaar. Het
plan is om na elke 3 lessen een tossles/wedstrijdles te spelen.
Afgelopen jaar zijn er wedstrijdjes gespeeld tegen kinderen in Nagele. We gaan proberen
ook dit jaar weer een uitwisselingsdag te organiseren.
Ik hoop ook dat de meeste lessers zich dit jaar gaan opgeven voor
een van de leuke toernooien die door de vereniging worden
georganiseerd: het is leuk en je leert er heel veel van.

Vorig jaar waren er ook veel seniorleden die les namen: ik hoop dit
jaar opnieuw ook veel seniorleden op de baan te zien.
Tenslotte: ik hoop er samen met jullie weer een mooi tennisjaar van te maken.
Graag tot ziens op de baan.
Rob van Ockenburg
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NIEUWS VAN DE TOERNOOICOMMISSIE
MIDWINTERTOERNOOI
Op zaterdag 30 januari 2016 hebben we het Midwintertoernooi in de tennishal in
Emmeloord gespeeld. Dit jaar hadden zich 20 deelnemers aangemeld.
Iedereen speelde 4 x 30 min. Allemaal gelijk op de banen en allemaal gelijk pauze. Veel
partijen gingen gelijk op en het gemiddelde aantal games na 4x spelen lag tussen de 15
en 25 games. En er waren ook een paar uitschieters naar boven en naar beneden.
Uiteindelijk werd Sierou van der Heide 1e bij de dames met 23 games en bij de heren
Gerben Kappert met 31 games. Beiden kregen een flesje wijn. Wij kunnen terugkijken
op een geslaagd en gezellig toernooi.
PLANNING 2016
Openingstoernooi --> 1 april 2016
Vrijdagavond vanaf 19.00 uur willen wij dit toernooi houden. Via de mail bent u hiervoor
allemaal al uitgenodigd. Het zou natuurlijk prachtig zijn als jullie je allemaal opgeven.
Het laatste deel — de kantine achter het rolluik — heeft een metamorfose ondergaan en
is door Rob Klompalberts aangepast aan de kleuren in de kantine. Wij hopen dat velen
zich opgeven; er hangt een lijst in de kantine of je meldt je aan via de mail. Bij de
indeling zal rekening worden gehouden met de sterkte/ervaring van de deelnemers,
zodat een ieder leuk kan spelen.
Polderdubbelkampioenschappen --> 29 augustus t/m 3 september 2016
Opgave tot 24 augustus 18.00 uur.
Deelnamekosten: € 10,-.
Telefonisch: Ellen Schudde (239211, 06-21132897) òf via e-mail: wtcdevoorst@live.nl.
Mix clubkampioenschappen --> 20 t/m 24 september 2016
Opgave t/m woensdag 14 september 18.00 uur.
Deelnamekosten: gratis!
Telefonisch: Ellen Schudde (239211, 06-21132897) òf via e-mail: wtcdevoorst@live.nl.
Wij hopen op zoveel deelname, dat wij dit toernooi op 2 sterktes kunnen indelen.
Noteert u deze data alvast in de agenda en kijk eens rond en vraag 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 Toernooicommissie,
Corry Matthijssen
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KNLTB-COMPETITIE 2016
Dit seizoen spelen, net als vorig jaar, drie teams voor onze vereniging in de
voorjaarscompetitie van de KNLTB. De drie teams spelen tegen ploegen van
verenigingen uit de polder, net daarbuiten of in enkele gevallen wat verder weg.
Ieder team speelt twee of drie keer een thuiswedstrijd. Op twee dinsdagochtenden en
drie keer op de zaterdagmiddag zullen de banen op De Punt daarom 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 dit schema lezen wanneer banen voor de competitie bezet zijn. In de
volgende tabel is weergegeven op welke dagen gespeeld zal worden, de thuiswedstrijden
zijn met geel gemarkeerd. Het wedstrijdschema en de uitslagen/standen zijn ook te
vinden op www.knltb.nl: kijk hiervoor onder MijnKNLTB.

Speeldata 2016
wk 14 wk 15 wk 16 wk 17 wk 18 wk 19 wk 20 wk 21 wk 22 wk 23
dinsdag

5/4

12/4

19/4

zaterdag

9/4

16/4

23/4

26/4
7/5

10/5

17/5

24/5 inhaal

inhaal

21/5

28/5

4/6

inhaal

Inhaaldagen op de eigen wedstrijddagen zijn in het schema aangegeven. Deze
inhaaldagen zijn, samen met Hemelvaart (5 mei) en het Pinksterweekend (14 t/m 16
mei), gereserveerd voor eventuele uitval van eerdere wedstrijden door regen. De banen
worden op die dagen dus alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt.

Alle teams
competitie.

wordt

veel

succes

gewenst

in

de

De verenigingscompetitieleider,
Henk Veerbeek
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ONZE SPONSOREN
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