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BULLETIN 

ATV de Voorst 

N O V E M B E R  2 0 1 7  
 

 

Het bestuur nodigt u uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING 

op 

 

DINSDAG 28 NOVEMBER 2017 

19.45 UUR, KANTINE ATV DE VOORST 

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 vergadering zal op dezelfde plaats en dag 

gehouden worden en begint om precies 20.00 uur. 

 

AGENDA 

1. Opening 

2. Notulen van de jaarvergadering van 29 november 2016 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

4. Jaarverslagen: − secretariaat 

  − penningmeester 

  − wedstrijd- en toernooicommissie (zie elders in dit bulletin) 

  − jeugdcommissie (zie elders in dit bulletin) 

5. Kascommissie: − verslag 

  − benoeming nieuwe kascommissie 

6. Vaststelling begroting 2018 

7. Tossavond / Poldercompetitie 

8. Bestuursverkiezingen: 

 * Vacant: jeugdcommissie (Aranka heeft al één jaar 2 bestuursfuncties) 

 * Aftredend en niet herkiesbaar: Corry Matthijssen (WTC) 

 Graag ontvangen wij namen van belangstellenden voor deze functie. 

9. Deelname toernooien 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

Na afloop van de vergadering worden de leden uitgenodigd om nog even na te praten 

onder het genot van een hapje en een drankje. 
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VANUIT DE BESTUURSKAMER 

 

ALGEMEEN 

We kunnen weer terugzien op een geslaagd tennisseizoen, waarin door jong en oud vaak 

getennist kon worden onder gunstige weersomstandigheden. Na de goed bezochte open 

dag op 1 april meldden zich o.a. vijf families aan voor het tijdelijk 50 euro abonnement. 

Het was veelbelovend, maar zij hebben jammer genoeg hun lidmaatschap niet 

voortgezet. De nieuwe tennislerares Janka Mulder-Duursema gaf haar lessen aan de 

jeugd- en senioren. De sfeer in de lesgroepen was goed en het niveau was boven 

verwachting. Alleen jammer dat er overdag niet meer gebruik gemaakt werd van de 

lesuren, zodat er meer bedrijvigheid te zien zou zijn geweest. Nieuw was de 

polderavondcompetitie, die gespeeld werd om meer bekendheid en ervaring op te doen 

in het spelen met andere verenigingen. Er werd met vaardigheid en plezier gespeeld, 

zodat ATV De Voorst zelfs tweede werd in de poule. Wel moet geconstateerd worden dat 

de tossavond het hierdoor moeilijk had zich staande te houden. We zullen dit effect 

evalueren op de algemene ledenvergadering. Door Rob werd het clubgebouw 

onderhouden en geverfd, het ziet er weer geweldig uit. Vroegop hoveniers heeft de 

plantenbakken ingericht en onderhouden. 

Op De Punt is de buitensport geconcentreerd, daarom is er altijd wel wat te zien: in het 

weekend de wedstrijden en door de week trainingen door de verschillende takken van 

sport. Tussendoor is er volop gelegenheid om te oefenen of te spelen, maar hier kan 

door onze leden meer op ingezet worden, te vaak zijn de banen leeg. Om enthousiasme 

te kweken werd voor de kinderen van de BSO tweemaal een tennisclinic georganiseerd 

o.l.v. de tennislerares. De kinderen waren blij zo dichtbij hun BSO te leren hoe leuk en 

uitdagend tennis kan zijn. Om een levendige vereniging te blijven, zullen we ons nog 

meer moeten inzetten op ledengroei, vooral jeugd, en hun enthousiasme voor de 

tennissport blijven bijbrengen. Zoals het er nu voorstaat zijn er onvoldoende 

aanmeldingen en teveel opzeggingen. De vereniging krimpt en de leefbaarheid ervan 

wordt bedreigd. 

 

BESTUUR 

Het bestuur telt momenteel 4 leden en heeft 2 vacatures. Het afgelopen jaar werd 5x 

vergaderd. Aranka Altena vervult momenteel 2 functies, het secretariaat en 

jeugdcommissielid. Corry Matthijssen vertegenwoordigt de toernooicommissie en stopt 

hiermee na vele jaren. Het was een kunst om de toernooien te plannen en goed in te 

delen, maar niet altijd gemakkelijk en soms zelfs teleurstellend bij onvoldoende 

inschrijvingen. We bedanken haar voor al het werk dat ze voor de commissie en het 

bestuur heeft gedaan al deze jaren. We zoeken nu dus nieuwe bestuursleden die de 

jeugd – en de toernooicommissie willen vertegenwoordigen. Ook zijn bestuursleden 

welkom die zich verantwoordelijk voelen voor de baan en het clubgebouw. Als bestuur 

willen we zo veel mogelijk contact houden met de commissies en de vrijwilligers in de 

vereniging en andere instanties. 
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VRIJWILLIGERS 

Naast de commissies en bestuur zijn er leden die al het andere werk doen om de 

vereniging te laten functioneren. Hierbij denk ik aan het onderhoud van de banen, het 

clubgebouw, de ledenadministratie en de website en facebook, begeleiding van de 

competitie en het beheer van de bar. Heel veel dank allemaal voor dit vrijwilligerswerk. 

 

LIDMAATSCHAP 

De ledenadministratie wordt verzorgd door José Derkink, we zijn blij dat ze dit werk zo 

zorgvuldig voor ons doet. Het huidige ledenbestand telt 66 seniorenleden – waarvan 

3 ereleden – en 17 jeugdleden. Ook hebben we 1 ondersteunend lid. Het lidmaatschap 

loopt van 1 november t/m 31 oktober. De contributie blijft voor het komende seizoen 

weer gelijk aan afgelopen jaar en bedraagt voor senioren 100 euro en voor junioren 50 

euro. Gezinsleden en studenten krijgen korting. Het lidmaatschap kan uitsluitend 

schriftelijk (liefst per e-mail) opgezegd worden bij de ledenadministratie 

(ledenadminisratie@atvdevoorst.nl). 

 

WEBSITE 

Nieuws kan regelmatig geplaatst worden op de website (www.atvdevoorst.nl). 

Informatie en contact is mogelijk via de mailboxen van de website. Nieuws over de 

vereniging is ook te zien in de dorpskranten van Marknesse en Kraggenburg. 

 

SPONSOREN 

Dit jaar konden we Vroegop hoveniers als nieuwe sponsor toevoegen, hij verzorgt de 

plantenbakken voor het clubgebouw. Ook Level One heeft onze vereniging gesponsord. 

Al onze andere sponsoren ook weer bedankt voor jullie onmisbare hulp. 

We wensen onze leden een plezierig winterseizoen toe. Er kan getennist worden, maar 

pas op: bij vorst of dooi is het betreden van de baan schadelijk. Tot ziens op de 

algemene ledenvergadering dinsdag 28 november 2017. 

 

Namens het bestuur, 

Henk Steenks 
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JAARVERSLAG KNLTB COMPETITIE 2017 

Voor de KNLTB voorjaarsompetitie (april/mei) hadden zich dit jaar 12 leden aangemeld. 

Hiermee konden 2 competitieteams ingeschreven worden, helaas één minder dan in 

2016. 

De teams speelden in twee van de vele competitiesoorten die worden aangeboden 

binnen het district Overijssel. Er is een groot aanbod, zowel voor wat betreft de 

speeldagen als voor de soort wedstrijden dat wordt gespeeld. 

Op de zaterdagmiddag speelde een herenteam in een dubbelcompetitie. Na het 

kampioenschap in 2016 kwam het team dit jaar uit in de 2e klasse. Handhaving was, 

naast het spelen van leuke wedstrijden, daarom het doel voor dit jaar. Het gestelde doel 

is gehaald. Het team maakte een goede start door de eerste twee wedstrijden te winnen 

van – wat later bleek – degradatiekandidaten. Hierna volgden de tegenstanders die 

sterker waren. Ook in deze wedstrijden werden de nodige punten binnengehaald, zelfs 

tegen de latere kampioen uit Kampen. 

Ook het damesteam op zaterdagmiddag had in 2016 het kampioenschap binnengehaald, 

met recht op promotie naar de hogere klasse. Zij speelden dit jaar in de 4e klasse en 

wisten zich daarin te handhaven, met ruime afstand tot degradatiezone. 

Op elke wedstrijddag speelden zij 2 damesenkels en 3 -dubbels. Sommige teams in deze 

hogere klasse waren te sterk, maar ook dan werd er goed tegenstand geboden. Er waren 

spannende en soms erg lange wedstrijden te zien. Het team heeft bewezen zeker thuis 

te horen in deze hogere klasse. 

 

Eindklasseringen op een rij: 

Zaterdag Senioren : Dames 17+ 4e klasse De Voorst 1 6e 

  Heren dubbel 35+ 2e klasse De Voorst 1 6e 

 

Informatie over competities en de speelsterkte van de individuele deelnemers staat op 

de website van de KNLTB: www.knltb.nl. 

 

KNLTB COMPETITIE 2018 

De inschrijvingen voor de voorjaarscompetitie 2018 wil de KNLTB begin december 

ontvangen. Het competitieaanbod zal op www.knltb.nl te vinden zijn onder tennissers 

en dan competitie. Belangstellenden voor deelname aan één van de competities 

kunnen zich opgeven – vóór 1 december 2017 – door contact op te nemen met Henk 

Veerbeek (tel. 201447). 

 

Opgave kan zowel per team als individueel. Op basis van ontvangen aanmeldingen, 

zoveel mogelijk rekening houdend met ieders wensen, zal de competitieleider de 

uiteindelijke teams samenstellen. Aan deelname van deze competitie zijn kosten 

verbonden; hiervoor vraagt de vereniging aan het begin van de competitie een bijdrage 

van € 37,50 per team. 
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Opgave van de jeugdteams (leden die op 31 december 2018 nog geen 18 jaar zijn) 

wordt via de jeugdcommissie gedaan. Wanneer daarvoor belangstelling is, neem dan 

contact op met een van de leden van deze commissie. 

 

SPEELDATA 2018 

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

Di.  10/4 17/4 24/4  8/5 15/5 22/5 29/5  

Wo.  11/4 18/4 25/4  9/5 16/5 23/5 30/5  

Do. 5/4 12/4 19/4 26/4   17/5 24/5 31/5  

Za. 7/4 14/4 21/4  5/5 12/5  26/5 2/6  

Zo. 8/4 15/4 22/4  6/5 13/5  27/5 3/6  

Feestdagen: Koningsdag (27 april), Hemelvaartsdag (10 mei) en Pinksteren (20 en 21 mei). 

Deze dagen, en de open dagen voor de eigen speeldag, kunnen inhaaldagen zijn. 

 

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). 

 

WIJZIGINGEN VOOR 2018 

Afgelopen voorjaar werd Competitie Nieuwe Stijl geïntroduceerd. De KNLTB wil het 

succes van de competitie graag uitbreiden en ervoor zorgen dat het overgrote deel van 

tennissend Nederland in de toekomst competitie speelt. 

 

Compact Spelen 

Compact Spelen, bestaande uit een wedstrijdtiebreak tot en met 10 punten (in plaats 

van een derde set) en een winnend punt bij 40-40, levert in meerdere opzichten 

voordelen op. Voor een grote groep tennissers die nu geen competitie speelt, wordt 

competitietennis hierdoor weer aantrekkelijk. De wedstrijden worden immers minder 

lang en de wedstrijddagen zijn korter en wordt deelname aan de competitie uiteindelijk 

makkelijker te plannen in de drukke agenda. Verder kunnen kortere speeldagen een 

oplossing bieden voor verenigingen met baancapaciteitsproblemen en het creëert ruimte 

voor meer mensen die graag competitie willen spelen, maar waar nu op de club geen 

plek voor is. 

De evaluatie van de voorjaarscompetitie 2017 met onder andere de 

verenigingscompetitieleiders en de spelers leverde echter de nodige kritische 

kanttekeningen en mogelijkheden tot verbetering op. De KNLTB streeft naar een 

competitie die uiteindelijk tegemoet komt aan de wensen van zo veel mogelijk 
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betrokkenen. Op basis van de feedback is besloten om Compact Spelen alleen in de 8&9- 

en zomeravondcompetitie te handhaven. 

 

Wijziging dubbelpartijen 

Vanaf 2018 geldt Verkort Spelen voor alle dubbelpartijen. Hierbij wordt de 

wedstrijdtiebreak ingevoerd. Dit betekent dat de derde set wordt vervangen door een 

wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten verschil). 

 

Dispensatie 2x spelen en invalregels 

Verder wordt het competitiereglement op een aantal punten versoepeld en dan vooral de 

invalregelgeving. Jaarlijks werden veel partijen, en complete wedstrijden, opgegeven 

omdat er geen invallers gevonden konden worden. In overleg met de 

verenigingscompetitieleiders is toen unaniem besloten om de regelgeving aan te passen. 

 

Tot op heden was het zo dat wanneer een speler vaker dan één keer per week 

competitie wilde spelen, hij of zij daar via de VCL dispensatie voor moest aanvragen. In 

2018 hoeft deze dispensatie niet langer aangevraagd te worden en mag iemand een 

onbeperkt aantal keren spelen voor de vereniging. Dit geldt uitsluitend voor het spelen 

bij één vereniging. De huidige regeling over het spelen voor twee verenigingen blijft 

hetzelfde. 

 

Ook regels rond het invallen in hogere teams binnen de eigen vereniging zijn 

versoepeld. 

 

 

De verenigingscompetitieleider 

Henk Veerbeek 
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JAARVERSLAG WEDSTRIJD- EN TOERNOOICOMMISSIE 2017 

 

SAMENSTELLING COMMISSIE 

De commissie wordt momenteel gevormd door Rita Bakker, Johan Weijers, Cor 

Oosterheerd en Corry Matthijssen. 

 

OPEN TENNISDAG ZATERDAG 1 APRIL 2017 

Zaterdag 1 april werd de open tennisdag georganiseerd door ATV De Voorst. Om 10.00 

uur kwamen de eerste belangstellenden al een balletje slaan, zich aanmelden als 

(gezins)lid en zich opgeven voor de lessen die op dinsdag 4 april starten. De leden 

konden deelnemen aan het openingstoernooi in de vorm van een toss en belangstellende 

konden zich aansluiten. 

Tijdens het mooie weer liep dat zo door, er kwamen steeds meer belangstellenden, 

vooral kinderen. De nieuwe trainster Janka Duursema en Aranka en Jalisa van de 

jeugdcommissie hadden een prima spelcircuit uitgezet voor de kinderen en daar werd 

gretig gebruik van gemaakt. Ook het ballenkanon stond klaar voor de kinderen. Met een 

tennisdiploma en een sleutelhanger gingen zij weer naar huis, de meesten komen 

dinsdag weer trainen. 

Ondanks dat wij de dag afsloten in de regen kijkt de organisatie terug op een geslaagde 

open dag, mede dankzij de sponsoring van Level One. 

 

POLDERKAMPIOENSCHAPPEN HEREN- EN DAMESDUBBEL EN MIX-TOERNOOI 

Helaas zijn deze toernooien door gebrek aan deelname niet doorgegaan. 

 

SNERTTOERNOOI 

Op zaterdag 18 november a.s. wordt het snerttoernooi georganiseerd voor 

seniorenleden. Aanvang: 13.00 uur. Bij de indeling wordt rekening gehouden met de 

speelsterkte. Speel je nog niet zolang of ben je al een ervaren speler, iedereen kan 

meedoen. 

Tot en met 14 november a.s. kunt u zich hiervoor opgeven: er hangt een lijst in de 

kantine of via wtcdevoorst@live.nl. 

 

MIDWINTERTOERNOOI 2018 

Dit toernooi wordt gehouden op zaterdag 27 januari 2018. 

Opgave: tot woensdag 24 januari, 18.00 uur. 

Per e-mail: wtcdevoorst@live.nl 

Kosten: € 10,- 

Aanvang: 19.15 uur 

Aanwezig: 19.00 uur 

Noteert u alvast de datum?!! 
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Nu ik uit de toernooicommissie ga is dit het laatste stukje dat ik schrijf voor het bulletin. 

Ik heb het altijd met plezier gedaan, het schrijven maar ook het rondzetten van de 

toernooien met de teamleden. Ik hoop dat er iemand zich geroepen voelt in de 

commissie plaats te nemen. Voor de voortgang van de activiteiten is dit eigenlijk wel een 

must. 

 

Namens de WTC, 

Corry Matthijssen-Veldt 

 

JEUGDNIEUWS 

 

TENNISLESSEN 

Het tennisseizoen buiten is afgerond. Er waren deze periode kleinere groepen en de 

laatste les is onder het genot van muziek, spelletjes en wedstrijdjes en na afloop wat 

lekkers en wat drinken afgesloten. 

De nieuwe aanmeldingsformulieren staan op de website: 

http://www.atvdevoorst.nl/inschrijfformulier-tennislessen-voorjaar-2018/  

Aanmelden kan bij Janka Duursema. Tel: 06-31193211/ 0527-271009 

E-mail: jankaduursematennis@gmail.com  

Janka wil ook in het voorjaar weer de lessen verzorgen. Daar zijn we erg blij mee. 

Dinsdag 3 april 2018 zal de eerste les zijn. 

 

JEUGDTOERNOOI NOP/URK 

Op 23 september zijn er op het tennispark in Emmeloord wedstrijden gehouden voor de 

jeugd van de NOP en Urk. De dag werd georganiseerd door Espel en Marknesse. Het was 

een prachtige dag. Er was veel animo en er werden leuke wedstrijden gespeeld. Dit alles 

op een heel sportieve manier. We hopen dat er in het voorjaar door een andere 

vereniging weer een toernooi wordt georganiseerd. 

 

GROTE CLUBACTIE 

Ook dit jaar hebben de jeugdleden loten verkocht voor de vereniging. Totaal zijn er 203 

loten verkocht. Marlot, Ninthe, Fleure, Julia en Tess hebben dit jaar meer dan 20 loten 

verkocht. Allemaal hartelijk dank voor jullie inzet. Van dit geld gaan we komende 

winterperiode tennissen in de zaal. 

 

MIDWINTERACTIVITEIT 

Er zijn vier avonden aangevraagd bij de tennishal in Emmeloord. Een vijfde avond zal er 

een leuke activiteiten zijn. Zodra de avonden bekend zijn, zal dit aan de jeugdleden 

worden gemeld. 
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FTO-COMPETITIE 

Nils en Julia gaan meedoen aan de FTO-competitie. Eens in de maand zal er gespeeld 

worden in de hal. De wedstrijden zijn in de buurt. 

 

TENNISKIDS 

De KNLTB heeft weer een nieuwe toernooikalender gestuurd voor de jeugdleden. Deze is 

op de app gedeeld en hangt ook in de kantine. 

 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 

De wedstrijden zijn uitgesteld naar de zaal. Het weer speelde parten en er waren een 

aantal afmeldingen. We hopen dat we deze maand de kampioenschappen in de hal 

kunnen spelen. Meer informatie volgt. We wachten op bevestiging van de aangevraagde 

data. 

 

TIPS 

Als er mensen zijn die leuke ideeën hebben voor de jeugdcommissie, mail of app dit aan 

Jalisa en/of Aranka. We horen graag welke goede ideeën er bij onze (ouders van) leden 

zijn. 

 

VACATURE BESTUUR 

Aranka vervult al een jaar een dubbele bestuursfunctie. Zij geeft de functie van de jeugd 

terug aan het bestuur. We hopen dat er iemand is die dit van haar wil overnemen. De 

jeugd heeft de toekomst! Als je wilt weten wat dit precies inhoudt, vraag Aranka hier 

gerust naar. 

 

Met sportieve groet, 

Jeugdbestuur 

Jalisa Rozendal en Aranka Altena 
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SPONSOREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en natuurlijk alle vrijwilligers: 

hartelijk bedankt voor jullie inzet en bijdrage!! 

Marknesse 
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INSCHRIJFFORMULIER  TENNISLESSEN 

A.T.V. De Voorst 

voorjaar/ 2018 
 
 

Naam: ________________________ Voornaam: _______________________ 

Adres: ____________________  Postcode/Plaats: __________________ 
Telefoon: ______________               Geboortedatum: ________________ 
 
Man / Vrouw   E-mailadres:______________________________ 
 
O Ik heb nog nooit les gehad en begin voor het eerst met les.  
O Ik heb ____  jaren les en ben gevorderd.   
 
Ik geef mij op voor: 10 weken tennisles                               lesgeld: 

O Jeugd: groep 8 personen 50 minuten  (10 lessen)  € 39,00 
O Jeugd: groep 6 personen 50 minuten  (10 lessen)  € 51,50 
O Jeugd: groep 4 personen 50 minuten  (10 lessen) € 77,50 
O Seniorleden: groep 4 personen - 50 minuten les  (10 lessen) € 95,00 
O Seniorleden: groep 2 personen - 30 minuten les  (10 lessen) € 95,00 
O Seniorleden: privéles 1 persoon – 30 minuten les  (10 lessen) € 185,00 
 
Mocht de groep groter of kleiner worden, dan wordt de lesprijs of de lestijd aangepast. Wordt de 
groep bijv. 3 i.p.v. 4 personen dan kan ook de tijd worden aangepast.  
1 lesuur is 50 minuten. 
 
Ik kan lessen op DINSDAG vanaf      _________ uur.  

 
Start DINSDAG 3 april 2018 

 
 
Voorkeur les groep:  _______________________________________  
 
Voorwaarden voor deelname aan tennisles: 

• U bent lid van Tennisvereniging A.T.V. De Voorst Marknesse 
• De betaling van het lesgeld is voorafgaand aan de eerste les kan contant 
• Of op rekening bij Janka Mulder-Duursema. 
 
 
Datum _________________________ Handtekening __________________________ 
      (bij minderjarigen: ouder / voogd) 
 
Dit inschrijfformulier vóór maart 2018 opsturen of inleveren bij: 
 
Janka Mulder-Duursema 
Binnenkruier 2, 8311 BJ Espel  
Tel: 06-31193211/ 0527-271009 
E-mail: jankaduursematennis@gmail.com 
Zijn er vragen neem gewoon even contact met me op. 
 

 
 


