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BULLETIN
ATV de Voorst
NOVEMBER 2014
Het bestuur nodigt u uit voor de JAARVERGADERING op

DINSDAG 25 NOVEMBER 2014
19.45 UUR, KANTINE TENNISCLUB
MARKNESSE
De vergaderstukken zullen u op de vergadering worden uitgereikt. Indien het
aantal stemgerechtigde leden onvoldoende is voor het quorum, zal de
vergadering om 19.45 uur geopend en gesloten worden. De tweede
jaarvergadering zal op dezelfde plaats en dag gehouden worden en begint om
precies 20.00 uur.

AGENDA
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Opening
Notulen van de jaarvergadering van 26 november 2013
Mededelingen en ingekomen stukken
Jaarverslagen: − secretariaat
− WTC (zie elders in dit bulletin)
− Jeugdcommissie (zie elders in dit bulletin)
− penningmeester
Kascommissie: − verslag
− benoeming nieuwe kascommissie
Jeugd
Bezuinigingen gemeente en gevolgen hiervan voor ATV De Voorst
Renovatie kantine
Vrijwilligers
Contributie 2015: mogelijkheid voor gezinsabonnement
Vaststelling begroting 2015
Bestuursverkiezingen:
Aftredend en niet herkiesbaar: Marchienus Sol (penningmeester)
Kandidaat: Thom van Keulen. Tegenkandidaten voor deze bestuursfunctie
kunnen tot 7 dagen voor aanvang van de vergadering worden ingediend bij
het bestuur.
Nieuw bestuurslid: Aranka Altena als bestuurslid
Vacant: 2 bestuurszetels (voorzitter en jeugdcommissie)
Rondvraag
Sluiting

Na afloop van de jaarvergadering worden de leden uitgenodigd om in ontspannen
sfeer nog even na te praten bij het genot van een hapje en een drankje.
secretariaat: sarybakker@gmail.com
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VANUIT DE BESTUURSKAMER
DE VOORST WAS EENS ...
Voor de vereniging een grote aderlating, 2 banen op De Voorst in
Kraggenburg opgeven. 11 april 2014 was het dan zover. De 4 masten
met verlichting zijn ontmanteld van het voormalige tenniscomplex op
De Voorst. De tennisvereniging in Rutten heeft de masten op hun
eigen velden weer geplaatst. Voor onze vereniging wel een welkome
opluchting om geen extra kosten te moeten maken. Het geld dat wij
hebben ontvangen zal worden gereserveerd.
HET AFGELOPEN JAAR IS ER VEEL GEBEURD BINNEN DE VERENIGING
Nadat wij vorig jaar op de jaarvergadering hebben besloten de 2 banen op De Voorst af
te stoten, hebben wij dit bij de gemeente kenbaar gemaakt. De gemeente gaat de
velden opruimen en tot die tijd kan de camping gebruik maken van de velden. Als
vereniging hebben wij nog wat spullen verhuurd. Er zijn door de gemeente al
onderzoeken ingesteld om de kosten te berekenen van het opruimen.
Alle sporten binnen de gemeente hebben moeten inleveren. Ook alle tennisverenigingen.
Onze vereniging heeft te horen gekregen dat – op basis van het ledenaantal – wij maar
recht hebben op 2 banen op De Punt. Er liggen nu nog 3 banen. Maart 2009 zijn deze
nieuw gelegd. De gemeente heeft de verenigingen de keus gegeven om de overtallige
baan in eigen beheer te nemen. Het bestuur heeft besloten dit te doen. Vanaf 2015 zijn
de kosten voor onderhoud voor de vereniging. Wel zal in 2017 de baan door de
gemeente nog worden meegenomen voor groot onderhoud, samen met de 2 banen die
wij ook nog huren. Voor de begroting heeft dit wel gevolgen, de derde baan zal t.z.t.
betaald moeten worden uit eigen middelen; € 25.000,- over 10 jaar voor één baan.
TENNISSEIZOEN 2014 KON NIET BETER
Afgelopen jaar was het mooi weer om te tennissen en dat was te zien aan het aantal
tennissers op de banen. Voor de competitiespelers was het soms wel te warm.
OPEN DAG 29 MAART 2014
Het was een succes, goed georganiseerd, veel medewerking ook van leden. Bedankt
voor alle hulp. Die dag zijn er 20 gezinsabonnementen (66 leden) afgesloten. Veel
tennissers zijn dit jaar gezien bij de tennisleraar en bij de jeugdafdeling. Wij hopen dat
ze de komende jaren ook blijven.
BESTUUR
Samen staan we sterker voor de komende jaren. Deze zomer is het bestuur versterkt
met de komst van Aranka Altena. Op 25 november zal Marchienus Sol als
penningmeester de financiën overdragen aan Thom van Keulen. Na een periode van 16
jaar is het genoeg.

Oproep voor nieuwe bestuurders
Wij zijn op zoek naar 2 leden die zitting willen nemen in ons bestuur.

secretariaat: sarybakker@gmail.com
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GEZINSABONNEMENT
Het bestuur heeft besloten om het komende jaar voor nieuwe leden door te gaan met
het introductieabonnement voor het hele gezin (wonende op één adres) ad € 50,-. Dat is
geldig voor één seizoen.
Voor bestaande leden komt er een nieuw contributievoorstel. Het besluit zal op de
algemene ledenvergadering worden genomen.
Ons voorstel is: de prijs is een percentage van de vastgestelde contributiebedragen. Het
eerste gezinslid betaalt 100%. het tweede gezinslid betaalt 75% en de derde en
volgende gezinsleden betalen 50% per persoon.
De studentenkorting van 50% blijft ook bestaan, maar niet in combinatie met
gezinsabonnement.
CONTRIBUTIE
De contributie voor 2015 blijft gelijk aan 2014.
Senioren betalen € 100,- en junioren € 50,- per seizoen.
KOSTEN
Voor seizoen 2015 zijn de kosten in beeld. Kom naar de algemene ledenvergadering om
deel te nemen aan de discussie.
SPONSOREN
Zonder donaties en sponsoren kan geen vereniging meer overleven. Het bestuur wil dan
ook iedereen bedanken voor hun bijdrages in welke vorm dan ook.
TENNISLERAAR
Onze tennisvereniging mag zich al weer enkele jaren gelukkig prijzen met tennisleraar
Rob van Ockenburg en zijn rechterhand Hans van Barneveld. Onze jeugd is er wel blij
mee. De jeugdafdeling geeft de jeugd weer tennisvleugels. Plezier in het spel, kom
gerust eens kijken naar de toekomst.
Kom ook les nemen bij Rob en maak gebruik van zijn kennis om beter te worden op de
velden. Neem les om uw vaardigheid iemand te passeren te vergroten.
CLUBGEBOUW ANNO 2016
Er komt een voorstel tot renovatie van het clubgebouw. In de loop van de jaren is ons
clubgebouw een beetje gedateerd. Het zou niet misstaan om het op te frissen met kleur
en inrichting. Wie kan en zou willen meedenken over het renovatieplan 2015- ???.
DISCUSSIE VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers gezocht voor onderhoud, wie kan er een blik open trekken????????.
Als bestuur willen wij graag met de leden naar ideeën en oplossingen zoeken voor de
komende jaren. De banen op De Punt worden nog steeds onderhouden door Gerard
Liebe. Die het zeer goed doet, complimenten van het bestuur. Maar dit zal eens
ophouden en momenteel kan hij wel wat hulp gebruiken.

secretariaat: sarybakker@gmail.com
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E-MAILADRES
Zoals al eerder gemeld hebben we bespaard op de portokosten, omdat het bulletin aan
veel leden tegenwoordig per e-mail wordt verstuurd. Dit kost niets, gaat snel en als het
opgeslagen wordt, dan is het altijd terug te vinden. Nogmaals een beroep op onze leden:
help ook een beetje mee om de kosten te drukken en geef (als dat nog niet is gebeurd)
uw e-mailadres op. Het is voor de wedstrijdcommissie ook erg handig om even een
herinnering of mededeling te sturen. Geef dus uw e-mailadres op bij onze
ledenadministratie (José Derkink): derkink@hetnet.nl.
OPZEGGEN LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap loopt van 1 november t/m 31 oktober. Indien u uw lidmaatschap wilt
opzeggen dan kunt u dit uitsluitend schriftelijk nog doen TOT 22 NOVEMBER a.s.
Het liefst via e-mail: derkink@hetnet.nl.
ALGEMENE LEDENVERGADERING

Graag nodigen wij iedereen uit voor onze algemene ledenvergadering op 25 november
a.s. Zie hiervoor de agenda op de voorpagina van dit bulletin. Als u wat meer wilt weten
over onze financiële positie of gewoon uit belangstelling over wat er zoal binnen uw
vereniging gebeurt, kom dan naar De Punt. De koffie staat klaar.
Namens het bestuur,
Marchienus Sol, penningmeester
ONZE

SPONSOREN

secretariaat: sarybakker@gmail.com
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JAARVERSLAG KNLTB Competities 2014
Voor de KNLTB districtscompetitie in het voorjaar hadden zich dit jaar 22 leden
aangemeld. Hiermee zijn, net als in 2013, 4 competitieteams ingeschreven. De teams
speelden in verschillende competitiesoorten die worden aangeboden binnen het district
Overijssel of binnen de regio Noordoost waar dit district deel van uit maakt. Er is een
groot aanbod, zowel voor wat betreft de speeldagen als voor de soort wedstrijden dat
wordt gespeeld.
Voor de dinsdagochtendcompetitie van het district Overijssel was een damesteam
ingeschreven. Na vorig jaar tot het laatst om de titel gestreden te hebben, lukte het dit
jaar steeds net niet om de punten te pakken. Alle teams in de poule zaten erg dicht bij
elkaar. Uiteindelijk belandde het team dit keer op de laatste plaats.
Het damesteam dat voor de donderdag was ingeschreven speelde hun wedstrijden in het
district Drenthe. Het betrof een damesdubbel competitie waarbij elke wedstrijddag vier
dubbels gespeeld werden. Het resultaat van alle inspanningen was uiteindelijk een
keurige 4e plaats.
Het herenteam in de regiocompetitie 35+ werd verdienstelijk 3e in hun competitie. Ze
wisten van de latere kampioen zelfs te winnen.
Doordat dit een regionale competitie betreft komen de tegenstanders niet alleen uit het
district Overijssel, maar ook uit Friesland en Drenthe. Ook de opzet van deze competitie
wijkt enigszins af van de andere competities in het district Overijssel. Er worden
namelijk in totaal zes wedstrijden gespeeld: vier heren-enkels en twee heren-dubbels
gespeeld.
Tot slot was er nog het gemengde team op de zaterdag. Door het opheffen van de 6e
klasse was dit team “gepromoveerd” naar de 5e klasse. Ze troffen daardoor enkele
sterke tegenstanders, soms zelfs afkomstig uit de 4e klasse. In de meeste wedstrijden
werd goed partij gegeven maar bleven uiteindelijk de punten vaak bij de tegenstanders.
Uiteindelijk werd door dit team een 6e plaats behaald.
Alle eindklasseringen nog even op een rij:
Dinsdag

: Dames dubbel

4e klasse

De Voorst 1

8e

Donderdag

: Dames dubbel

2e klasse

De Voorst 1

4e

5e klasse

De Voorst 1

6e

4e klasse

De Voorst 1

3e

Zaterdag Senioren : Gemengd
Heren 35+ regio

Alle informatie over competities en de speelsterkte van de individuele deelnemers is
terug te vinden op www.knltb.nl.



november 2014

-6-

KNLTB COMPETITIE

2015

De inschrijvingen voor de voorjaarscompetitie 2015 wil de KNLTB begin december
ontvangen. Belangstellenden voor deelname aan één van de competities kunnen zich
opgeven middels het inschrijfformulier in dit bulletin. Men kan hierbij aangeven voor
welke
competitiesoort(en)
men
belangstelling
heeft.
Het
formulier
moet
vóór 1 december worden ingeleverd bij Henk Veerbeek, Westerkimme 2, 8316 EA
Marknesse.
Het inschrijfformulier vermeldt de competitiesoorten waarvoor tot nu toe belangstelling
was. Mocht men iets anders willen, dan kan dat worden aangegeven; in overleg kunnen
dan de overige mogelijkheden bekeken worden.
Indien men, samen met anderen, al een team gevormd heeft, kan dit bij de opgave
kenbaar gemaakt worden; aangenomen wordt dat het gehele team akkoord gaat met de
opgave. Op basis van ontvangen aanmeldingen, zo veel mogelijk rekening houdend met
ieders wensen, zal de competitieleider de uiteindelijke teams samenstellen. De indeling
van de jeugdteams (leden die op 31 december 2015 nog geen 18 jaar zijn) wordt in
overleg met de jeugdcommissie gedaan.
Speeldata 2015
Wk 14

Wk 15

Wk 16

Wk 17

Wk 18

Wk 19

Wk 20

Wk 21

Wk 22

Wk 23

Di.

7/4

14/4

21/4

28/4

inhalen

12/5

19/5

26/5

inhalen

Wo.

8/4

15/4

22/4

29/4

inhalen

13/5

20/5

27/5

inhalen

21/5

28/5

inhalen

Hemelv.

Do.

2/4

9/4

16/4

23/4

30/4

inhalen

Za.

4/4

11/4

18/4

25/4

inhalen

9/5

16/5

inhalen

30/5

inhalen

Zo.

5/4

12/4

19/4

26/4

inhalen

10/5

18/5

Pinkster/

31/5

inhalen

inhalen

inhalen

Inhaaldagen voor alle competitiesoorten: 14 mei (Hemelvaart) en het Pinksterweekend (23 t/m
25 mei). Daarnaast de inhaaldagen uit het schema voor de eigen speeldag.

Bij opgave wordt verwacht dat men ALLE speeldagen beschikbaar is. Wanneer bij
opgave al bekend is dat mogelijk problemen zullen ontstaan m.b.t. verhinderingen,
wordt geadviseerd nu al extra teamleden te benaderen en deze eveneens aan te melden.
Bij vragen kan men contact opnemen met de verenigingscompetitieleider:
Henk Veerbeek (tel. 201447).
De verenigingscompetitieleider
Henk Veerbeek
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JAARVERSLAG WTC 2014
DE COMMISSIE
De WTC wordt momenteel gevormd door Ellen Schudde, Rita Bakker, Johan Weijers en
Corry Matthijssen.
MIDWINTERTOERNOOI 2014
Op zaterdag 8 februari 2014 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.
OPEN TENNISDAG
Op 29 maart organiseerden wij de Open Tennisdag met als thema 'Tennis daagt je
uit'. Vele bezoekers kwamen een kijkje nemen op het gezellig aangeklede tennispark.
Vooral de jeugd toonde interesse, voor hen waren er spelvormen met bal en racket
uitgezet. Deelnemers werden begeleid door enthousiaste leden van de club. Aspirantleden namen de gelegenheid te baat om een balletje te slaan met leden van de
vereniging. Belangstellenden konden een gezinsabonnement nemen voor de rest van het
seizoen voor € 50,-. Dit resulteerde in 20 abonnementen. Vele leden hebben ons deze
dag geholpen, waarvoor nogmaals onze dank.
Tot slot van de dag hebben wij afscheid genomen van Ria van Eerde. Vele jaren heeft zij
zich met enthousiasme ingezet voor de toernooicommissie. Jammer dat zij door
blessureleed zelf niet meer aan tennissen toekwam. Ria bedankt voor je inzet en je tijd.
POLDERKAMPIOENSCHAPPEN HEREN- EN DAMESDUBBEL
Van 1 t/m 6 september werd er op De Punt gestreden om de titel ‘polderkampioen
herendubbel’ en ‘polderkampioen damesdubbel’. Voor de damesdubbel hadden zich 6
teams aangemeld en voor de herendubbel 8 teams.
Het weer was prima en de wedstrijden waren spannend. Op zaterdag werden de halve
finales en finales gespeeld. Bij de dames werden na een mooie partij Ria en Mariska
Schutte kampioen en als goede tweede Ellen Schudde en Sierou van der Heide, 6-4/6-2.
De heren leverden een heroïsche strijd met als winnaar Chris van Elk en Arno Meijer.
Narrus de Jong en Tom Brinks werden tweede na een fantastische en zeer spannende
partij, 7-6/7-5.
De velden lagen er weer prachtig bij, zoals altijd verzorgd door Gerard Liebe, en het was
goed toeven op het terras, kortom de spelers, supporters en toernooicommissie, hebben
genoten van een geslaagd toernooi.
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN MIX
Dit toernooi werd gespeeld van 16 tot 19 september. De deelnemende teams speelden
allen eenmaal tegen elkaar, er waren zeer spannende partijen bij. Vrijdagavond werden
2 wedstrijden door een 3e set beslist, wat de nodige spanning met zich meebracht.
Barbara de Boer en Thom van Keulen werden ongeslagen MIX-clubkampioen. De
wisselbeker met de bloemen gingen dus naar Barbara en Thom.
De laatste wedstrijd tussen Rob Klompalberts/Sierou vd Heide en Ellen Schudde/Hans
van Barneveld ging om de 2 e plaats. Zij waren zeer aan elkaar gewaagd en er werden
vele prachtige rally's gespeeld. Rob en Sierou wonnen de partij met 1-6/6-4/10-7.
NIEUWE LEDEN-TOERNOOI OP DE PUNT
Zaterdag 4 oktober organiseerde ATV De Voorst het nieuwe leden-toernooi. Dit toernooi
was bedoeld voor leden die zich aangemeld hadden op de open tennisdag afgelopen
voorjaar. Tijdens de zomermaanden heeft een groot aantal van hen tennislessen gevolgd
en konden het dus tegen elkaar opnemen en in wedstrijdverband in praktijk brengen wat
zij tijdens de lessen geleerd hebben. Er werd gespeeld via het toss-systeem en zo was er
elk half uur een andere tegenstaander en werden de games doorgeteld.
Het was mooi om de vorderingen te zien, hoe de rally's verliepen en hoe de punten en
games werden binnengesleept.
Winnaar van het toernooi is geworden: Marrie Elligens met 27 games, 2de Cor
Oosterheerd met 24 games en 3de Claudia Mooiweer met 20 games, alle drie kregen zij
een bloemetje.
Blijven oefenen zouden wij zo zeggen en dat kan elke dag op De Punt als je met elkaar
afspreekt en zo wie zo op maandagavond vanaf 19.30 uur op de toss voor alle leden.
MIDWINTERTOERNOOI 2015
Dit toernooi wordt gehouden op zaterdag 31 januari 2015.
Noteert u alvast de datum?!!
Tot ziens op de baan.
Namens de WTC
Corry Matthijssen-Veldt
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JEUGDNIEUWS
DINSDAGAVOND JEUGDAVOND
Na de open tennisdag waren er een aantal nieuwe enthousiastelingen en hier waren we
erg blij mee. Gedurende het afgelopen jaar zijn er 15 lessen gegeven door Rob van
Ockenburg, geassisteerd door Hans van Barneveld.

TOERNOOI
Op zaterdag 12 juli na 9 lessen is er een toernooi gespeeld. In de brandende zon en voor
het oog van het vele publiek werden er erg leuke partijen gespeeld door de kinderen.
Iedereen speelde tegen elkaar en uiteindelijk was Pascal Mooiweer de ongeslagen
winnaar. Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door de hulp van Lisa Kappert, Wout
van Keulen en Nathan Rommens. Persoonlijk vond ik het een geslaagde dag met mooi
weer, gezellige sfeer, leuke wedstrijden en genoeg ijsjes ☺.

NA DE ZOMER
Toen iedereen weer naar school ging zijn de lessen ook weer vervolgd. Rob en Hans
hadden de groepen anders ingedeeld, zodat er een betere verdeling was. De laatste les
is inmiddels geweest. Het is nu winterstop. Uiteraard kan iedereen met een sleutel
vrijblijvend blijven oefenen op de baan.

Binnenkort gaan we een avond de zaal in om vervolgens in het nieuwe jaar weer met
veel enthousiasme aan het seizoen te beginnen!

Namens het bestuur,
Thom van Keulen (jeugdbestuurder)
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Beste tennisvrienden,
Het tennisseizoen zit er weer op. Zoals elk jaar gaat dat dan toch wel weer snel
voorbij. In het begin niet, dan lijkt het een heerlijk lang tennisseizoen te
worden. Zeker als de eerste lessen net zijn geweest, maar daarna gaat het snel.
Aan het begin van het jaar leek het er op dat er,
jaar daarvoor, 2 uur trainingen zouden worden
Van 18.00 – 19.00 uur voor de beginnende
gevorderde jeugd en van 19.00 – 20.00 uur
gevorderde jeugd.

zoals het
gegeven.
en lichtvoor de

Omdat de open dag zo’n enorm succes was kwamen er veel nieuwe leden bij de
vereniging en die leden wilden ook graag tennisles hebben: Perfect! Dat
betekende in de praktijk dat er nog 3 lesuren bij kwamen. Lessen waar zeer
enthousiaste mensen aan hebben meegedaan.
Al die nieuwe kinderen die les kwamen nemen was wel een uitdaging, want er
stonden heel veel kinderen op de baan. Wat was ik blij met de vaste hulp van
Hans en andere mensen die hebben geholpen er een succes van te maken en de
kinderen genoeg aandacht te geven.
Nadat de 10 lessen waren gegeven, was er nog zoveel enthousiasme dat er nog
5 lessen volgden; de groepen werden anders ingedeeld. Sommige kinderen
gingen een niveau hoger spelen met aangepaste ballen en de groepen werden
ongeveer even groot gemaakt: dat was voor iedereen prettiger.
Tijdens de trainingen werd gebruik gemaakt van allerlei soorten hulpmiddelen,
zoals hoepels, soms zelfs banken, maar ook het ballenkanon, een snelheidsmeter
en af en toe werden filmopnamen gemaakt met de iPad (dit laatste vooral bij de
senioren).
Ik denk dat er veel is geleerd, maar vooral dat er plezier is beleefd aan
het tennissen en het samen trainen.
Nu breekt een wat langere periode aan waarbij het tennisracket wat minder vaak
wordt vastgehouden: herfst en winter.
Ik wens jullie allemaal een goede winterperiode toe en hoop jullie
volgend jaar weer te zien.
Met vriendelijke groet,
Rob van Ockenburg
tennisleraar
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INSCHRIJFFORMULIER KNLTB COMPETITIE 2015
Naam:
1.

_____________________________________

2.

_____________________________________

3.

_____________________________________

4.

_____________________________________

5.

_____________________________________

Telefoonnummer aanvoerder: __________________ e-mail: ___________________________________1)

Opgave voor:

2)

DINSDAG



dames 17+

WOENSDAG



fase groen

DONDERDAG



damesdubbel 45+ / herendubbel 50+

ZATERDAG






jongens/meisjes

ZONDAG

OVERIGE



damesdubbel 45+






gemengd

(10 t/m 12 jr)

dames/heren 17

(11 t/m 14-17 jr)
+

herendubbel 45+
regio competitie heren 35+

gemengd 17+
gemengd dubbel 45+
regio competitie gemengd 35+




dames/heren



andere mogelijkheden (zie www.knltb.nl wedstrijdtennis, competities)

heren 35




(11 t/m 14-17 jr)

+

gemengd
gemengd 35+

Voor seniorenteams:
Begintijd op zaterdag



12.00 uur



13.30 uur



beide tijden



geen voorkeur

3)

Uitsluitend voor seniorleden:
Seniorenteams dragen per team € 37,50 bij aan de kosten voor competitie; deze bijdrage zal aan het begin van de
competitie geïnd worden via de aanvoerder.

Datum: __________________ 2014

1)
2)
3)

4)

Handtekening: ______________________5 )

Indien ingevuld: e-mailadres wordt aan de KNLTB verstrekt om wedstrijdinformatie direct te kunnen mailen naar aanvoerders.
Gewenste competitiesoort(en) aankruisen. Meerdere opties mogelijk; de definitieve keuze wordt dan door de competitieleider gemaakt.
Is van belang wanneer 2 teams tegelijk thuis spelen. Indien 'geen voorkeur' wordt aangegeven zal de competit ieleider een keuze
maken afhankelijk van voorkeuren van andere teams.
Voor junioren (zij die op 31 december 2015 nog geen 18 jaar zijn), handtekening van ouder/verzorger.

Inleveren vóór 1 december 2014 bij H. Veerbeek, Westerkimme 2, 8316 EA Marknesse

