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BULLETIN
ATV de Voorst
NOVEMBER 2018

Het bestuur nodigt u uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING op

DINSDAG 27 NOVEMBER 2018
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 28 november 2017

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 2019

7.

Bestuursverkiezingen:
* Vacant: jeugd
* Vacant: wedstrijd- en toernooicommissie
Aftredend en niet herkiesbaar: Aranka Altena, secretariaat
Graag ontvangen wij namen van belangstellenden voor deze functie.

8.

KNLTB-competitie

9.

Toss / poldercompetitie

10.

Energiekosten / offerte zonnepanelen

11.

Rondvraag

12.

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
De lange, mooie zomer heeft ruime gelegenheid tot spelen gegeven. Met veel plezier werd gespeeld in
competitie-, toss-, les-, of ander verband. De banen lagen er mooi en uitnodigend bij.
Om de jeugdleden meer uitdaging te bieden in het tennisspel werd samen met de tennishal en andere
tennisverenigingen binnen en buiten de polder enkele keren hierover vergaderd. Uit dit overleg is een nieuw
toernooivorm ontstaan: ZZTT, waarin de jeugd maandelijks tegen elkaar kan spelen. De organisatie gebeurt
door alle clubs en de tennishal in Emmeloord samen, waarbij de locatie afwisselt. De jeugd is enthousiast.
Een grote kostenpost voor de vereniging blijft de energierekening. We moeten ons allen bewust zijn van
zuinig gebruik van verlichting en verwarming. Het bestuur heeft gezocht naar nieuwe mogelijkheden tot
besparing en heeft daarom een energiescan laten maken door het energieadviesbureau van Marinus de
Vries. Er zijn reële mogelijkheden tot besparing, zowel op korte als op lange termijn. Wel hangt hier een
stevig prijskaartje aan. Om te komen tot verder beleid willen we de energieofferte die hieruit ontstaan is
met u allen bespreken op de komende algemene ledenvergadering.

BESTUUR
Het bestuur bestaat nog uit 3 leden: voorzitter, secretaris en penningmeester. Er zijn 2 vacatures voor de
jeugd- en de toernooicommissie. Aranka Altena vervult momenteel een dubbelfunctie van jeugdcommissielid
en secretaris in het bestuur. Zij heeft 4 jaren haar inzet getoond voor de vereniging in het secretariaat en
nog langer als jeugdcommissielid. We verwachten nieuwe kandidaatstelling op de ledenvergadering om aan
het minimum van besturing en leiding te kunnen voldoen.

LEDENBESTAND
De vereniging telt per 1 november 2018 totaal 76 leden waarvan 10 jeugdleden en 3 ereleden. Er zijn het
afgelopen jaar 8 nieuwe leden bijgekomen en 11 leden hebben bedankt voor hun lidmaatschap per
1 november 2018. De lidmaatschapsprijzen zijn ongewijzigd.

VRIJWILLIGERS
Het baanonderhoud werd ook dit seizoen weer gedaan door Geerhard Liebe, waarbij hij ondersteund werd
door Rob Klompalberts en Hans van Barneveld. Ook zijn vrijwilligers druk geweest met het zware werk van
het betegelen van het terras voor de sportkantine; het ziet er weer mooi en netjes uit.

WEBSITE
De website is inmiddels ingeburgerd bij de leden, Mariska Koomen verzorgt de aanpassingen hierop.

SPONSOREN
Vroegop hoveniers verzorgt de plantenbakken zodat het er fleurig uit blijft zien. Andere sponsoren zijn
Apotheek Marknesse, timmerservicebedrijf Gerben Kappert, Bennie Jansen autoschadeherstel en Level One
uitzendbureau. Wij danken allen voor de steun aan onze gezonde tennissport.

We wensen alle leden een gezellig einde van het naseizoen op het snerttoernooi (zaterdag 17 november).
Op de algemene ledenvergadering zien we vervolgens iedereen graag weer terug om het jaar af te sluiten
en vooruit te kijken naar de toekomst.

Namens het bestuur,
Henk Steenks

november 2018

-3-

JAARVERSLAG KNLTB COMPETITIE 2018
De KNLTB organiseert in het seizoen meerdere competities. Een daarvan is de voorjaarsompetitie die in de
maanden april en mei wordt gespeeld. Er is een groot aanbod, zowel voor wat betreft de speeldagen als voor
de soort wedstrijden dat wordt gespeeld. Van onze vereniging hadden zich dit jaar 2 competitieteams
opgegeven. Een dames- en een herenteam speelden op zaterdag hun wedstrijden binnen het district
Overijssel.

Het herenteam had gekozen voor een competitievorm waarbij elke speler een enkel en een dubbel speelt.
Het team, bestaande uit vier spelers, speelt op een wedstrijddag in totaal zes partijen. De tegenstanders
kwamen uit plaatsen in zuid-Friesland en zuidwest-Drenthe.
De overstap van alleen dubbelpartijen spelen naar ook enkelen was niet eenvoudig. Toch werden elke
speeldag punten vergaard en werd er zelfs een gelijkspel uitgesleept tegen de latere kampioen. Dit alles
leverde een 6e plaats op, met evenveel punten als de nummer 5.

Het tweede team was een damesteam. Zij speelden in hun competitiesoort twee enkelpartijen en drie
dubbels. De tegenstanders kwamen uit de regio Kampen/Zwolle. Het werd een spannende competitie voor
dit team, waarbij de onderlinge verschillen vaak erg klein waren. De dames behaalden uiteindelijke een 5e
plaats, met maar enkele punten achterstand op de teams boven hun.

Eindklasseringen op een rij:
Zaterdag Senioren

:

Dames 17+

4e klasse

De Voorst 1

5e

Heren 35+

4e klasse

De Voorst 1

6e

Informatie over competities en de speelsterkte van de individuele deelnemers staat op www.knltb.nl.

KNLTB COMPETITIE

2019

De inschrijvingen voor de voorjaarscompetitie 2019 wil de KNLTB begin januari 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 15 december
2018 – 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.

Opgave van de jeugdteams (leden die op 31 december 2019 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.
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SPEELDATA 2019
Wk 14

Wk 15

Wk 16

Wk 17

Di.

9/4

16/4

Wo.

10/4

Do.

Wk 18

Wk 19

Wk 20

Wk 21

Wk 22

23/4

7/5

14/5

21/5

28/5

17/4

24/4

8/5

15/5

22/5

29/5

11/4

18/4

25/4

9/5

16/5

23/5

Wk 23

6/6

Za.

6/4

13/4

20/4

11/5

18/5

25/5

1/6

Zo.

7/4

14/4

22/4*)

12/5

19/5

26/5

2/6

Feestdagen: Koningsdag (27 april), Hemelvaartsdag (30 mei). Deze dagen en de open dagen voor de eigen speeldag,
kunnen inhaaldagen zijn.

*) maandag 22 april is 2e Paasdag

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).

HARMONISATIE VAN COMPETITIEVORMEN IN 2019
In de afgelopen periode heeft de KNLTB de competitievormen van de districts-/ en regiocompetities
geharmoniseerd. Mede als gevolg van het afschaffen van de districtsgrenzen zijn er competitiesoorten
samengevoegd, waardoor het aanbod is teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten. Hierdoor
is er een uniform landelijk aanbod gecreëerd. Dit landelijke aanbod wordt aangevuld met een aantal regio
specifieke soorten.
Aanleiding van de harmonisatie:
*

te grote versnippering van het aantal soorten;

*

grote niveauverschillen;

*

grote reisafstanden;

*

opheffen van de districten.

Alle bestaande ploegrechten voor de voorjaarscompetitie van districts-/ regiocompetities komen te
vervallen. Dit betekent dat er door clubs voor ieder team eenmalig een ploegopgave gedaan moet worden.
Op basis hiervan maakt de KNLTB een nieuwe, ideale, piramide van klassen.
De voordelen van het nieuwe aanbod voor 2019 zijn:
*

meer massa: meer spelers en teams per soort;

*

minder niveauverschil binnen de poules;

*

kortere reisafstanden;

*

meer variatie in tegenstanders.

Bovenstaande voordelen leveren allemaal een positieve bijdrage aan het competitie plezier!

De verenigingscompetitieleider (VCL)
Henk Veerbeek
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JAARVERSLAG WEDSTRIJD- EN TOERNOOICOMMISSIE 2018
SAMENSTELLING COMMISSIE
De commissie wordt momenteel gevormd door Rita Bakker (tot november 2018), Cor Oosterheerd en Johan
Weijers.

ONDERBEZETTING WTC
De wedstrijd- en toernooicommissie bestaat per november nog uit 2 leden. En per april 2019 nog uit

één lid. Dat betekent dat, als er zich geen opvolgers melden, er te weinig leden zijn
om nog wedstrijden en toernooien te organiseren. Hierbij wederom een zeer
dringende oproep voor opvolging!

OPEN TOSS-AVONDEN
Aan het begin van het tennisseizoen zijn open toss-avonden georganiseerd. Dit in de plaats van een open
tennisdag. Het resultaat hiervan was matig, slechts een enkeling heeft zich laten zien op deze avonden. Het
doel om op deze manier tennisleden te werven is niet gelukt. In 2019 zal weer een open tennisdag
georganiseerd worden.

POLDERKAMPIOENSCHAPPEN HEREN- EN DAMESDUBBEL
Hiervoor waren te weinig inschrijvingen en is niet doorgegaan.

MIX DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAP
Op zaterdag 29 september werd het kampioenschap gehouden onder prima weersomstandigheden. Het
toernooi is in compacte vorm gespeeld. Vier teams hadden zich hiervoor ingeschreven. Mooi aan de
inschrijvingen was dat het niveau van de teams op voorhand nagenoeg als gelijkwaardig was te kwalificeren.
De vier teams hebben een volledige competitie op tijd gespeeld. Het team met de meeste wedstrijdpunten
was Sari Bakker die samen speelde met Bert de Ruijter. Hiermee zijn zij clubkampioen mix dubbel 2018.
Volgend jaar zal het clubkampioenschap op de zelfde wijze gehouden gaan worden. Mooi zou zijn als zich
voor het kampioenschap in 2019 meer teams gaan inschrijven.

SNERTTOERNOOI
Op zaterdag 17 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 12 november a.s. kunt u zich hiervoor opgeven: er hangt een lijst in de kantine of via
wtcdevoorst@live.nl.

KALENDER
Zaterdag 17 november 2018: snerttoernooi, locatie De Punt
Zaterdag 19 januari 2019: Midwintertoernooi, locatie tennishal Emmeloord
Rita, Cor en Johan,
WTC
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JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE
TENNISLESSEN
Janka heeft tot aan de herfstvakantie de laatste 5 lessen gegeven van dit jaar. Op dinsdag 2 april 2019 start
zij de nieuwe serie van 10 lessen. Tot 20 maart kun je je aanmelden voor de lessen. Zie hiervoor het
opgaveformulier op de website.

FTO-COMPETITIE
Dit jaar hebben Julia en Nils zich opnieuw opgegeven voor de FTO competitie. Voor het eerst dit jaar is de
KNLTB ook partner. De thuiswedstrijden worden gespeeld in Emmeloord. Heel fijn dat de ouders dit verder
zelf allemaal regelen! Bedankt!

MIDWINTERACTIVITEIT
In verband met het verkopen van de loten van de Grote Clubactie kon de jeugd afgelopen winter zelfs 6 keer
spelen in de tennishal in Emmeloord. Bedankt voor de ondersteuning Jalisa! En wat fijn dat er altijd ouders
zijn die de kinderen weg willen brengen en wilden ophalen, bedankt daarvoor!

ZZTT (ZUIDERZEE TENNISTOER)
Dit seizoen worden er voor het eerst bijna iedere maand toernooien georganiseerd door de verschillende
tennisverenigingen in en om de polder. Via de app wordt er per vereniging geïnventariseerd wie er mee
doen. Zo zijn er verschillende spelers op verschillende toernooien wezen spelen. Soms kon er zelf een beker
mee naar huis worden genomen!

GROTE CLUBACTIE
Ook dit jaar zijn de jeugdleden weer druk met het verkopen van de loten. Er zijn minder jeugdspelers dus
we hopen dat we toch weer samen een mooi bedrag ophalen zodat we volgend seizoen weer in de winter in
de hal kunnen spelen!

Aranka zoekt nog iemand die de jeugdcommissie van haar over wil nemen!
Jalisa en Aranka willen natuurlijk wel blijven assisteren!

Met sportieve groet van het jeugdcommissie,
Jalisa en Aranka
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SPONSOREN

Marknesse

en natuurlijk alle vrijwilligers:
hartelijk bedankt voor jullie inzet en bijdrage!!

