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BULLETIN
ATV de Voorst
NOVEMBER 2015
Het bestuur nodigt u uit voor de JAARVERGADERING op

DINSDAG 1 DECEMBER 2015
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.

Opening
Notulen van de jaarvergadering van 25 november 2014
Mededelingen en ingekomen stukken
Jaarverslagen: − secretariaat
− Wedstrijd- en Toernooicommissie (zie elders in dit bulletin)
− Jeugdcommissie (zie elders in dit bulletin)
− penningmeester
5. Kascommissie: − verslag
− benoeming nieuwe kascommissie
6. Vaststelling begroting 2015
7. Jeugd
8. Renovatie kantine
9. Bestuursverkiezingen:
* Nieuwe bestuursleden: Henk Steenks en Mariska Koomen
In het afgelopen jaar dachten en werkten Henk Steenks en Mariska
Koomen mee als bestuurslid. Wij zijn daar erg blij mee en willen dan ook
voorstellen om Henk Steenks officieel als voorzitter te benoemen en
Mariska Koomen als jeugdbestuurslid. Namen van tegenkandidaten voor
deze bestuursfunctie kunnen tot 7 dagen voor de aanvang van de
vergadering worden ingediend bij het bestuur.
* Aftredend en niet herkiesbaar: Sary Bakker in de functie van secretaris.
Graag ontvangen wij namen van belangstellenden voor deze functie.
10. Rondvraag
11. 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.

www. atvd evoorst.nl
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VANUIT DE BESTUURSKAMER
ALGEMEEN
Het afgelopen zomerseizoen werd op 27 maart geopend met een toernooi ter
gelegenheid van de ingebruikname van het gerenoveerde clubgebouw op De Punt. Het
was een feestelijk moment voor velen; er was zo lang aan gewerkt door de vrijwilligers
onder de enthousiaste leiding van Rob Klomp Alberts. De toiletten, kleedruimtes en
kantine zien er weer prachtig uit. Het nieuwe meubilair en verlichting in frisse kleuren en
moderne stijl kwamen later. Iedereen heeft het nadien schoon en netjes gehouden, een
hele opgave, omdat we geen geregelde schoonmaak en bardiensten hebben.
De georganiseerde activiteiten van de vereniging, zoals de toss-avonden, jeugdlessen,
competitie en toernooien vonden enthousiast plaats. Er blijft ruime gelegenheid
tussendoor om op de banen te spelen voor individuele leden. Inmiddels is het
winterseizoen alweer begonnen met terugkerend blad op de banen en donkere dagen.
De verlichting is goed onderhouden en geeft weer het volle licht, maar volgend jaar
moeten er helaas twee armaturen vervangen worden wegens slijtage.
Er zijn gedachten om het clubgebouw verder te renoveren, zoals de bar en de
opslagruimtes. Ook worden er ondertussen stappen genomen om een nieuwe kachel in
de kantine te plaatsen. De huidige kachels zijn verouderd en hebben onvoldoende
capaciteit. Met de gemeente is overleg geweest over herstel binnenkort van de oefenkooi
en in het voorjaar van 2016 groot onderhoud van de banen.
BESTUUR
Het bestuur bestaat uit zes leden en heeft dit jaar 5x vergaderd, de twee nieuwe
bestuursleden raken goed ingewerkt in het reilen en zeilen van de vereniging. Het
besturen betreft alle facetten van de vereniging, waarbij er inbreng is van het
secretariaat, de penningmeester, de commissies, de ledenadministratie, individuele
leden, gemeente en KNLTB.
Jammer genoeg ontstaat er een vacature voor het secretariaat, omdat Sary Bakker na
drie jaar aftreedt en niet herkiesbaar is. Ze heeft veel nuttig werk gedaan en omdat ze
een brede en lange ervaring heeft in onze vereniging was ze het bestuur altijd tot grote
steun. We nemen afscheid van haar op de algemene ledenvergadering. We zoeken nu
een nieuw en enthousiast bestuurslid voor het secretariaat.
VRIJWILLIGERS
Onze vereniging is niet groot, maar wel hecht en maakt hierdoor herhaaldelijk gebruik
van vrijwilligers bij het onderhoud van het clubgebouw, de banen, de commissies, de
jeugd(lessen) en de ledenadministratie. De komende tijd kan er ook weer hulp nodig zijn
bij de mogelijke verdere renovatie van het clubgebouw en de oefenkooi. Vele handen en
hoofden zullen weer veel voor elkaar kunnen krijgen.

www. atvd evoorst.nl
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LIDMAATSCHAP
De ledenadministratie wordt verzorgd door José Derkink (e-mail: sinusenjose@ziggo.nl).
Het huidige ledental bedraagt 104 leden, 76 senioren en 28 junioren. Het is van belang
dat we een correct ledenbestand hebben en houden, daarom vragen we u mutaties in
(mail)adressen en telefoonnummers door te blijven geven. Het lidmaatschap loopt van
1 november t/m 31 oktober, opzegging moet tijdig en schriftelijk gebeuren.
De contributie is gelijk gebleven en bedraagt voor senioren € 100,- en voor junioren
€ 50,-. Korting wordt gegeven voor studenten en gezinsleden. De ereleden zijn
vrijgesteld van contributie.
Het lidmaatschap voor gezinnen is als volgt opgebouwd: het 1e lid betaalt 100%, het 2e
lid 75%, het 3e en de volgende leden 50% van de normale contributiebedragen voor
senioren en jeugd.
Een nieuwe categorie is het ondersteunend lidmaatschap voor € 50,-. Het ondersteunend
lidmaatschap staat open voor leden die niet of niet meer actief tennissen maar toch hun
steun (blijven) geven aan de vereniging. Ze kunnen wel actief meedenken in de
vereniging, maar hebben geen stemrecht.
JAARVERSLAG
De penningmeester zal op de jaarvergadering zijn toelichting geven op de eenmalige
kosten van de renovatie van het clubgebouw. De uitgaven van de vereniging blijven
nagenoeg gelijk, maar de inkomsten nemen af. De vraag rijst of de reserves voldoende
zijn om geld vrij te maken voor verdere renovatie van het clubgebouw.
SPONSOREN
Graag willen we meer gebruik gaan maken van sponsoring, momenteel hebben we maar
twee sponsoren. De ledenbijdrage alleen is niet afdoende om de vereniging
toekomstbestendig te houden. Nadruk op jeugdactiviteiten en behoud van jeugdleden
vraagt om sponsoring om het lidmaatschap voor jonge gezinnen betaalbaar te houden.
Buitensport in groepsverband is en blijft een gezonde bezigheid die veel waard is.
WEBSITE
Dit jaar is continu gewerkt aan revisie van onze website, modernisering was
noodzakelijk. Samen met Dirk Schudde en Mariska Koomen hebben we veel werk verzet.
De nieuwe website zal nog voor de jaarvergadering klaar zijn: www.atvdevoorst.nl.
De website gaat interactieve mogelijkheden bieden en tussentijdse berichtgeving van
activiteiten. Er zullen foto’s op te zien zijn van onze activiteiten en er bestaat de
mogelijkheid tot het downloaden van informatie. De website zal beter te zien zijn op
mobiel of iPad. Het zal ook aantrekkelijker worden voor nieuwe sponsoren zich aan ons
te verbinden.
Namens het bestuur,
Henk Steenks
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JAARVERSLAG KNLTB Competities 2015
Voor de KNLTB voorjaarsompetitie hadden zich dit jaar 18 leden aangemeld. Hiermee
zijn 3 competitieteams ingeschreven. In lijn met de landelijke tendens is ook binnen
onze vereniging een afname in deelname aan de voorjaarscompetitie te zien.
De teams speelden in verschillende competitiesoorten die worden aangeboden binnen
het district Overijssel. Er is in een groot aanbod, zowel voor wat betreft de speeldagen
als voor de soort wedstrijden dat wordt gespeeld.
In de dinsdagochtendcompetitie speelde een damesteam een volledige competitie:
3 keer uit en 3 keer thuis. Ze speelden een competitie bestaande uit
5 dubbelwedstrijden per wedstrijddag. Veel wedstrijden in deze poule eindigden in 3-2,
een aanwijzing voor een spannende competitie. Tegen de latere kampioen uit Kampen
werd een keer gewonnen en een keer verloren. Het team eindigde uiteindelijk op een
prima 2e plaats.
Ook het damesteam op zaterdagmiddag eindigde op de 2e plaats in hun competitie. Ze
gingen hiervoor de strijd aan met 6 tegenstanders die ze in een thuis- of uitwedstrijd
ontmoetten. Op elke wedstrijddag speelden zij 2 damesenkels en 3 dubbels. Er was
sprake van behoorlijk verschil in sterkte tussen de teams. De meeste wedstrijden
werden met duidelijk cijfers gewonnen. Alleen de latere kampioen was een maatje te
groot.
Op de zaterdagmiddag speelde ook nog een herenteam in een dubbelcompetitie. Het
team, dat in verschillende samenstellingen speelde, liet wisselende resultaten noteren.
Zo was er winst tegen teams die uiteindelijk hoger eindigden maar ook liet het team
punten liggen tegen lagere teams. Omdat ook de tegenstanders in wisselende
samenstellingen speelden was het lang onvoorspelbaar wie er met de titel vandoor ging.
Pas op de laatste wedstrijddag werd duidelijk dat een 3e plaats was behaald.
Alle eindklasseringen nog even op een rij:
Dinsdag

: Dames dubbel 35+

Zaterdag Senioren : Dames 17+
Heren 35+ regio

4e klasse

De Voorst 1

2e

5e klasse

De Voorst 1

2e

3e klasse

De Voorst 1

3e

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

2016

De inschrijvingen voor de voorjaarscompetitie 2016 wil de KNLTB begin december
ontvangen. Belangstellenden voor deelname aan één van de competities kunnen zich
opgeven door middel van het inschrijfformulier in dit bulletin. Men kan hierbij aangeven
voor welke competitiesoort(en) men belangstelling heeft. De formulieren moeten
vóór 1 december worden ingeleverd bij Henk Veerbeek, Blokzijlerdwarsweg 4, 8316 RA
Marknesse.
Het inschrijfformulier vermeldt in ieder geval 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, zoveel mogelijk rekening houdend met
ieders wensen, zal de competitieleider de uiteindelijke teams samenstellen.
De opgave van de jeugdteams (leden die op 31 december 2016 nog geen 18 jaar zijn)
wordt in overleg met de jeugdcommissie gedaan. Wanneer daarvoor belangstelling is,
neem dan contact op met een van de leden van deze commissie.
Speeldata 2016
Wk 14

Wk 15

Wk 16

Wk 17

Di.

5/4

12/4

19/4

26/4

Wo.

6/4

13/4

20/4

Do.

7/4

14/4

21/4

Za.

9/4

16/4

23/4

Zo.

10/4

17/4

24/4

28/4

Wk 18

Wk 19

Wk 20

Wk 21

Wk 22

10/5

17/5

24/5

inhalen

11/5

18/5

25/5

1/6

12/5

19/5

26/5

inhalen

7/5

inhalen

21/5

28/5

4/6

inhalen

8/5

Pinkster/

22/5

29/5

5/6

inhalen

Hemelv.
inhalen

Wk 23

inhalen

inhalen

Inhaaldagen voor alle competitiesoorten: 5 mei (Hemelvaartsdag) en het Pinksterweekend
(14 t/m 16 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 WEDSTRIJD- EN TOERNOOICOMMISSIE 2015
SAMENSTELLING COMMISSIE
De commissie wordt momenteel gevormd door Ellen Schudde, Rita Bakker, Johan
Weijers en Corry Matthijssen.
MIDWINTERTOERNOOI 2015
Op zaterdag 31 januari 2015 hebben we het midwintertoernooi in de tennishal in
Emmeloord gespeeld. Even als vorig jaar hadden zich dit jaar ook weer 16 deelnemers
aangemeld.
Iedereen speelde 4x 30 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 Aranka Altena bij de dames eerste met 25
games en bij de heren Gerard Liebe met 26 games. Beiden kregen een flesje wijn.
Wij kunnen terugkijken op een geslaagd en gezellig toernooi.
OPENINGSTOERNOOI VRIJDAG 27 MAART 2015
Dit toernooi werd gehouden ter gelegenheid van de opening van de nieuwe kleedkamers
en de vernieuwde kantine. Er hadden zich 20 deelnemers aangemeld.
Iedereen speelde 3x 30 min. Veel partijen gingen gelijk op. En er waren ook een paar
uitschieters bij. Uiteindelijk werd Roos Dijkstra bij de dames eerste met 20 games en
bij de heren Jan Kaak met 24 games. Beiden kregen een bosje tulpen.
POLDERKAMPIOENSCHAPPEN HEREN- EN DAMESDUBBEL
In de eerste week van september is op De Punt gestreden om de titel ‘polderkampioen
herendubbel’ en ‘polderkampioen damesdubbel 2015’.
De weersomstandigheden waren goed, er waren slechts 3 korte onderbrekingen.
Voor de damesdubbel hadden zich 7 teams aangemeld en voor de herendubbel 4 teams.
Op zaterdag werden de halve finales en finales gespeeld. Bij de dames werden na een
mooie partij Ria en Mariska Schutte uit Creil kampioen en als goede tweede

Priscilla van Assen en Erika Havelaar; uitslag 3/6 – 6/1 – 6/1.
Bij de heren was vrijdagavond al een spannend duel tussen de heren Harm sr./ Harm
jr. Timmer tegen Kees Zeeman/Pieter Molenaar; 6/7 – 7/5 – 4/6.
De finale op zaterdag was een herhaling, er werd sportief gestreden, de bril van Timmer
sr. sneuvelde bij een gewaagde redding. De wedstrijd verliep na de 1e set uiterst
spannend. Uiteindelijk wonnen de heren Zeeman en Molenaar uit Urk met 6/1 – 5/7 –
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

Ellen Schudde en Hans van Barneveld CLUBKAMPIOEN MIX 2015.
Zaterdag 20 september organiseerde de toernooicommissie voor de leden van de
tennisvereniging ATV “De Voorst” het mixtoernooi op De Punt. De deelnemende teams
speelden allen eenmaal tegen elkaar, er werd op tijd gespeeld en er waren spannende
partijen bij. Ellen en Hans werden ongeslagen clubkampioen MIX. De wisselbeker met de
bloemen gingen naar hen.
Voor de 2e plaats werd een extra tiebreak gespeeld tot 10 punten. Team Fija
Kappert/Johan Weijers en team Monique Schoonen/Rob Klompalberts eindigden met
gelijke punten en hun onderlinge wedstrijd had met 6-6 ook een gelijke stand.
De tiebreak werd met 10-8 gewonnen door Monique en Rob, zodat dit team 2e werd
en ook bloemen kregen aangeboden.
We kijken terug op een zonnig toernooi met mooie wedstrijden en een gezellig
samenzijn.
SNERTTOERNOOI OP DE PUNT
Zaterdag 7 november jl. organiseerde de toernooicommissie het snerttoernooi.
12 leden hadden zich hiervoor opgegeven. De commissie had een mooie indeling
gemaakt, iedereen speelde 4x een half uur met een verschillende partner tegen een
ander stel, soms een mix van 'beginnende' tennissers en gevorderde tennissers, soms
een herendubbel tegen elkaar en een damesdubbel tegen elkaar, soms alleen 'beginners'
tegen elkaar. Kortom het was voor iedereen leuk spelen.
Na het tellen van de games had Ellen Schudde de meest games bij de dames
behaald, en bij de heren hadden Peter Mooiweer en Rob Klompalberts de meeste
games. Alle drie kregen zij een bloemetje.
Na afloop was er voor iedereen snert met roggebrood en katenspek, ook de supporters
konden hiervan meegenieten. Volgens alle deelnemers en TC voor herhaling vatbaar.
MIDWINTERTOERNOOI 2016
Dit toernooi wordt gehouden op zaterdag 30 januari 2016.
Opgave:

tot woensdag 27 januari, 18.00 uur.

Bij:

Ellen Schudde: 06-21132897 of 0527-239211

Per mail:

wtcdevoorst@live.nl

Kosten:

€ 10,--

Aanvang:

19.15 uur, aanwezig:19.00 uur

Noteert u alvast de datum?!!
Tot ziens op de baan.
Namens de WTC
Corry Matthijssen-Veldt
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JEUGDNIEUWS
TENNISLESSEN
Na de zomervakantie zijn er weer 5 tennislessen
verzorgd door onze trainer, Rob van Ockenburg. Hij
werd opnieuw geassisteerd door Hans van Barneveld.
Er werden de nodige partijtjes gespeeld en de nodige zweetdruppels gelaten. In het
nieuwe seizoen zullen er opnieuw tennislessen worden aangeboden. We hopen weer op
enthousiaste deelnemers!

FTO-COMPETITIE
In oktober is er voor het eerst gespeeld in de tennishal van Steenwijk voor de
wintercompetitie. Pascal Mooiweer won zijn wedstrijd. Helaas waren de tegenstanders
nog een maatje te groot voor de overige wedstrijden. Maar Nils, Stijn, Pascal en Patrick
hebben zich goed geweerd. Zij spelen nu nog 5 keer.

MIDWINTERACTIVITEIT
Woensdagavond 18 november speelt de eerste tennislesgroep in de hal van Emmeloord
een aantal wedstrijden tegen elkaar van 18.30 uur tot 19.30 uur. Woensdagavond
25 november speelt de tweede tennislesgroep tegen elkaar in de tennishal.

TENNISKIDS

De KNLTB is een aantal jaren geleden begonnen te kijken op
welke manier tennis aantrekkelijker gemaakt kan worden
voor

kinderen.

Hiervoor

is

Tenniskids

gelanceerd

voor

kinderen t/m 12 jaar.
Hiervoor moeten de jeugdbestuurders een bijeenkomst volgen om deel te kunnen
nemen aan Tenniskidstoernooien (World Tour). Ook zullen de tennislessen op een
andere manier moeten worden ingevuld. Mariska en Aranka hebben 7 november
een districtsbijeenkomst bijgewoond en met het bestuur zullen we ons verder
oriënteren of dit voor onze vereniging ook interessant is. Voor wie alvast meer
wil weten over Tenniskids: www.tenniskids.nl.
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TOSS
Om ook in de winterperiode met tennis bezig te kunnen willen we voor de jeugd ook een
Tossavond organiseren. Op vrijdagavond zal vanaf 27 november getennist kunnen
worden van 18.30 uur tot 19.30 uur. Aranka zal aanwezig zijn deze avond. Afhankelijk
van het aantal deelnemers zullen we kijken hoe dit in te vullen met zowel de jongere als
ouderere jeugd. Maar iedereen tot 18 jaar is van harte welkom!

TIPS
Als er mensen zijn die meer leuke ideeën hebben voor de jeugdcommissie, mail of app
dit gerust aan Mariska en/of Aranka. We zouden graag de betrokkenheid en spel op en
om de baan verder willen verhogen. We horen graag welke goede ideeën hiervoor bij
onze leden (ouders van leden) zijn.

Met sportieve groet,
Mariska en Aranka
mariskakoomen1@hotmail.com,
a.altena@dewaterlelie.net,

06-21304539
06-16896215
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INSCHRIJFFORMULIER KNLTB COMPETITIE 2016
Naam:
1.

_____________________________________

2.

_____________________________________

3.

_____________________________________

4.

_____________________________________

5.

_____________________________________

Telefoonnummer aanvoerder: __________________ e-mail: ___________________________________1)

Opgave voor:

2)

DINSDAG



dames 17+



damesdubbel 45+

DONDERDAG



damesdubbel 45+



herendubbel 50+

ZATERDAG





dames 17+





gemengd 17+




dames

JEUGD



opgave in overleg met de jeugdcommissie

OVERIGE



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

ZONDAG



heren 17+

herendubbel 35+
regio competitie heren 35+

heren 35






heren

+

gemengd dubbel 35+
regio competitie gemengd 35+
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: __________________ 2015

1)
2)
3)

Handtekening: ______________________

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.

Inleveren vóór 1 december 2015 bij H. Veerbeek, Blokzijlerdwarsweg 4, 8316 RA Marknesse

