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VANUIT DE BESTUURSKAMER
ALGEMEEN
Bij de start van het nieuwe tennisseizoen kijken we met veel plezier uit naar het spelen op ons
tenniscomplex De Punt. De vernieuwing van ons clubgebouw en de groei van het ledenbestand geven
een goed gevoel. Ook het bestuur heeft de gewenste uitbreiding gekregen met twee leden.

GEBOUW, BANEN EN ONDERHOUD
De afgelopen winter werd hard gewerkt aan de renovatie van het clubgebouw op De Punt. Door enkele
vrijwilligers onder de enthousiaste leiding van Rob Klompalberts, werden de kleedkamers en kantine
grondig onder handen genomen. Er werd uitgebroken, betegeld, geschaafd, geverfd, nieuwe toiletten
en douches werden geplaatst. Ook komt er nieuw eigentijds meubilair, rekening houdend met de
beschikbare ruimte. Op de jaarvergadering werd een budget beschikbaar gesteld voor deze renovatie
vanuit onze reserves. We zijn natuurlijk allen nieuwsgierig en zullen het resultaat bewonderen bij het
toernooi op 27 maart a.s. ter gelegenheid van de opening van het seizoen en de ingebruikname van
ons vernieuwde clubgebouw.
De toss-spelers hebben ook deze winter weer door kunnen tennissen. Met veel plezier kunnen ze elke
maandagavond vanaf 19.30 uur op de banen. De toss avond is een goede gelegenheid om elkaar beter
te leren kennen en de spelvaardigheid te vergroten. Tossen is ook een manier voor de nieuwe leden
om aansluiting te vinden bij onze vereniging.
In het najaar heeft de gemeente de windsingel rond de banen flink gesnoeid en uitgedund. Het
onderhoud van de banen zal hier zeker door verlicht worden.

BESTUUR
Het bestuur is uitgebreid met twee nieuwe leden. Mariska Koomen gaat zich met ervaring en plezier
bezig houden met de jeugd. Er was een vacature ontstaan door de functiewisseling van Thom van
Keulen, die nu onze penningmeester is. Zijn taak in de jeugdcommissie heeft hij dus kunnen
overdragen aan Mariska Koomen en Aranka Altena. Na 16 jaar heeft Marchienus Sol op onze
jaarvergadering het penningmeesterschap overgedragen. Hij heeft dit al die jaren zorgvuldig en met
doorzettingsvermogen gedaan. Veel dank hiervoor. Thom van Keulen heeft zich ruim 4 jaren met
enthousiasme ingezet voor de jeugd en hiermee de vereniging in de sportieve aandacht gebracht van
onze nieuwe leden. Henk Steenks heeft het voorzitterschap op zich genomen. Hij is als toss-speler al
jaren lang bekend met de vereniging. Beide nieuwe bestuursleden moeten nog wel statutair verkozen
worden op de algemene ledenvergadering. Hiermee is het bestuur echter nog niet compleet; er blijft
de vacature van baanonderhoud. Gelukkig kan en wil Geerhard Liebe nog steeds de baan verzorgen tot
tevredenheid
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WEBSITE
Het bestuur zoekt naar eigentijdse verandering en onderhoud van onze website, zodat meer informatie
beschikbaar komt voor de leden. De vereniging zal zich op die manier meer kunnen profileren naar
buitenstaanders.

E-MAILADRESSEN
De ledenadministratie wil graag de recente adressen van alle leden ontvangen. U kunt deze mailen
naar José Derkink: derkink@hetnet.nl.

LEDEN/CONTRIBUTIE
De vereniging telt momenteel 111 leden, waaronder 3 ereleden en 24 jeugdleden. Vorig jaar werd het
kennismakingstarief ingevoerd voor nieuwe gezinnen ad € 50,- geldig voor één seizoen. Dit is goed
bevallen en daarom heeft het bestuur besloten om het dit jaar weer te doen.
Om de overgang van introductie- naar gewoon lidmaatschap te verlichten, is op de jaarvergadering
besloten dat er gezinskorting wordt ingevoerd voor alle leden, zowel de nieuwe als de bestaande. Het
eerste gezinslid betaalt 100%, het tweede lid 75%, het derde en de volgende leden betalen 50%. De
studentenkorting van 50% blijft bestaan, maar niet in combinatie met het gezinsabonnement. Het
contributiebedrag blijft gelijk: voor seniorleden € 100,- en voor juniorleden € 50,-. De ereleden zijn
vrijgesteld van contributie.

SPONSOREN
Graag willen we gebruik blijven maken van sponsoring en zo mogelijk nieuwe
sponsoren vinden. Hun bijdrage is van groot belang om de vereniging financieel
gezond te houden. Het is belangrijk dat de tennisvereniging op onze dorpen
bijdraagt aan een sportieve en gezonde vrije tijdsbesteding van allen.

AFHALEN PASJES
Vanaf het openingstoernooi (vrijdag 27 maart) liggen de tennispasjes weer in de kantine om door u te
worden opgehaald.

Namens het bestuur
Henk Steenks, bestuursvoorzitter
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NIEUWS VAN DE WEDSTRIJD- EN TOERNOOICOMMISSIE
MIDWINTERTOERNOOI
Op zaterdag 31 januari 2015 hebben we het midwintertoernooi in de tennishal in Emmeloord gespeeld.
Dit jaar hadden zich 16 deelnemers aangemeld. Iedereen speelde 4x 30 minuten. 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 Geerhard Liebe met 26 games. Beiden kregen een flesje wijn.
Wij kunnen terugkijken op een geslaagd en gezellig toernooi.

PLANNING 2015
Openingstoernooi --> 27 maart 2015
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. De renovatie van de

kleedkamers en de kantine zal dan naar verwachting zijn afgerond, de leden kunnen dan als eerste
deze metamorfose zien. Wat tot nu toe klaar is ziet er prachtig uit, kun je niet meedoen aan het
toernooi, kom dan toch kijken en een kopje koffie drinken (zie ook onder jeugd).

Polderdubbelkampioenschappen --> 31 augustus t/m 5 september 2015
Opgave tot 26 augustus 18.00 uur.
Deelnamekosten: € 10,-.
telefonisch: Ellen Schudde (239211, 06-21132897) òf
e-mail: wtcdevoorst@live.nl

Mix clubkampioenschappen --> 15 t/m 19 september 2015
Opgave t/m woensdag 9 september 18.00 uur.
Deelnamekosten: € 5,-.
telefonisch: Ellen Schudde (239211, 06-21132897) òf
e-mail: wtcdevoorst@live.nl

Midwintertoernooi --> 30 januari 2016 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
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KNLTB COMPETITIE 2015
Dit seizoen spelen drie teams voor onze vereniging in de voorjaarscompetitie van de KNLTB. Door
teruglopende belangstelling voor de competitie is dit een team minder dan vorig jaar. De drie teams
spelen op zeven wedstrijddagen tegen ploegen van verenigingen uit de polder, net daarbuiten of in
enkele gevallen wat verder weg.

Ieder team speelt drie of vier keer een thuiswedstrijd. Op drie dinsdagochtenden en vier 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 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 2015
wk 14 wk 15 wk 16 wk 17 wk 18 wk 19 wk 20 wk 21 wk 22 wk 23
Dinsdag
Zaterdag

4/4

7/4

14/4

21/4

28/4

inhaal

12/5

19/5

26/5

inhaal

11/4

18/4

25/4

inhaal

9/5

16/5

inhaal

30/5

inhaal

Inhaaldagen op de eigen wedstrijddagen zijn in het schema aangegeven. Deze inhaaldagen zijn,
samen met Hemelvaart (14 mei) en het Pinksterweekend (23 t/m 25 mei), gereserveerd voor
eventuele 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.

De verenigingscompetitieleider,
Henk Veerbeek
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NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE
DINSDAGAVOND JEUGDAVOND
Net als vorig jaar is de jeugdavond op de dinsdagavond. Hierbij begint groep 1 om 18.00 uur en
groep 2 om 19.00 uur. Vanaf dinsdag 7 april geeft Rob van Ockenburg weer een serie van 10 lessen en
wordt hij geholpen door Hans van Barneveld. Na de zomer zal er waarschijnlijk een blok van 5 lessen
gegeven worden door Rob van Ockenburg. T.z.t. zal daar meer informatie over gegeven worden.
Belangstellenden zijn van harte welkom eens mee te doen, dus neem gerust een vriendje of
vriendinnetje mee!

DATA TENNISLESSEN TOT AAN DE ZOMER
In eerste instantie zijn er 10 tennislessen gepland, op de volgende data:
•

7, 14 en 28 april;

•

19 en 26 mei;

•

2, 9, 16, 23 en 30 juni.

TENNISAVONDEN IN DE TENNISHAL
Op 18 en 25 november hebben we een leuke tennisavond gehad in de tennishal in Emmeloord. De
meeste kinderen sloegen de eerste ballen op een indoorbaan. Hans en Thom hebben de eerste avond
verzorgd en de tweede avond heeft Wout van Keulen er invulling aan gegeven. Dit is zeker voor
herhaling vatbaar.

NIEUWE JEUGDCOMMISSIE
Thom van Keulen zal zijn taken als jeugdcommissielid van het bestuur overdragen aan Aranka Altena
en Mariska Koomen. Thom zal de functie van penningmeester overnemen binnen het bestuur van ATV
de Voorst.

Voor vragen kan je altijd contact opnemen met Mariska Koomen (06-21304539) of mailen naar
mariskakoomen1@hotmail.com. Tevens willen wij een Whatsapp-groep aanmaken om snel nieuws te
kunnen verspreiden, zoals het annuleren van de tennisles vanwege slecht weer.

Namens het bestuur,
Aranka Altena en Mariska Koomen (jeugdbestuurders)
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NIEUWS VAN DE TENNISLERAAR
Het is net maart als ik dit stukje “schrijf” en het regent heel veel de laatste tijd: absoluut geen
tennisweer. Toch hebben veel mensen gewoon kunnen doortennissen, omdat we deze winter erg
weinig sneeuw hebben gehad.
Niet iedereen zal dat hebben gedaan, dus dan zullen de eerste paar keer op de baan voor wat spierpijn
kunnen zorgen. Denk vooral aan een goede warming-up: loop
een paar rondjes en doe wat rek- en strekoefeningen.
Vergeet niet na afloop van het tennisuurtje weer wat van
diezelfde oefeningen te doen.

Iedereen die zich al heeft opgegeven voor de lessen: welkom!!

De eerste dinsdagles is al op 7 april en we gaan dan kijken of de
groepsindeling een beetje klopt en we maken kennis met de nieuwe lessers.

We gaan er met z’n allen weer een mooi tennisjaar van maken!! We gaan weer veel leren en oefenen
en wat meer wedstrijdjes spelen.

Ik hoop ook dat iedereen niet alleen naar de lessen komt, maar ook zelf
eens een keertje naar de baan gaat met zijn ouders of met vriendjes of
vriendinnetjes: dan kom je er achter dat tennissen nog leuker is dan je al
dacht. En… hoe beter je gaat tennissen hoe leuker het ook weer wordt!!
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
E-mail:

rvanockenburg@accrete.nl

Mobiel:

06-13220088

In eerste instantie zijn er 10 tennislessen gepland, op de volgende data:
•

7, 14 en 28 april;

•

19 en 26 mei;

•

2, 9, 16, 23 en 30 juni.
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ONZE SPONSOREN
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