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VANUIT DE BESTUURSKAMER

ALGEMEEN
Bij het aanbreken van het voorjaar krijgt iedereen weer zin om naar buiten te gaan en te
gaan sporten, zeker nu de avonden ook weer gaan lengen. Afgelopen winter is er ook
vaak buiten getennist door de toss groep, weinig gehinderd door vorst of sneeuw. Alle
junioren hebben dankzij de grote clubactie door kunnen tennissen in de tennishal. In het
ZZTT hebben onze getalenteerde junioren gespeeld met de andere polderclubs. Dit is
een nieuwe mogelijkheid buiten de competitie, om met elkaar te spelen en te strijden.
Techniek, competitie en samenspel blijven zodoende een uitdaging. Het wintertoernooi
voor de senioren mocht op een goede opkomst en gezellige sfeer rekenen.
De inbraak in ons clubgebouw was een nare gebeurtenis met als gevolg enige materiële
schade. Het politieonderzoek is nog gaande en geeft aanleiding tot frequentere
surveillance. Gelukkig heeft Rob de schade grotendeels weer kunnen herstellen.

BESTUUR
Er is nog steeds een vacature voor het secretariaat. De voorzitter neemt het secretariaat
voorlopig waar, maar dat is wel lastig. We hopen dat zich toch nog iemand aanmeldt om
ons te helpen.
De uitwerking van het energieproject waartoe besloten werd op onze algemene
ledenvergadering, werd gehinderd doordat de hoogte van de offerte onvoldoende was
om in aanmerking te komen voor de gewenste subsidie voor sportaccommodaties. De
enige gesubsidieerde mogelijkheid is de uitwerking te laten doen door de Stichting van
SVM, die enkele jaren geleden hun zonnepanelenproject al hebben uitgevoerd. Het
bestuur en enkele leden hebben nu overleg met het bestuur van SVM om te komen tot
samenwerking over dit energieproject.
De algemene toestand van onze zelfstandige tennisvereniging loopt gevaar door gebrek
aan leden, stijgende onkosten voor energie en onderhoud. Ook het besturen, zoals het
nu gaat, eist meer samenwerking met SVM, zowel wat betreft de personele bezetting als
de presentatie kracht naar de gemeente Noordoostpolder. Mogelijk is integratie dus
meer de aangewezen weg, of zelfs noodzakelijk, dan alleen maar losse samenwerking.
Het bestuur bestaande uit Henk Steenks, voorzitter en Thom van Keulen,
penningmeester heeft vacatures voor het secretariaat en de commissies jeugd en
toernooi. Het contact met de commissie en vrijwilligers vindt daardoor nu ad hoc plaats.
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VRIJWILLIGERS
Het baanonderhoud wordt nog altijd gedaan door Gerhard Liebe, bijgestaan door Rob en
Hans. Het werken wordt wel lastiger voor hen nu onze trekker echt versleten raakt.

LIDMAATSCHAP
De prijzen van het lidmaatschap blijven nog gelijk ondanks de stijgende prijzen om ons
heen. De ledenpas heeft dit jaar een geldigheid gekregen van 2 jaar, zodat hieraan niet
meer te zien is of er nog speelrecht bestaat. De ledenadministratie gebeurt door José
Derkink.
Het lidmaatschapsjaar eindigt
schriftelijk kunnen gebeuren.

1

november,

zodat

opzeggingen

alleen

voordien

Website
Nieuws en informatie wordt regelmatig geplaatst op de website www.atvdevoorst.nl.
Contact is mogelijk via de mailboxen van de website. Ook dit bulletin is te vinden onder
informatie.

Sponsoren
We bedanken onze sponsoren: Gerben Kappert, timmerservice; Bennie
Jansen, autoschadeherstel; Apotheek Marknesse; Vroegop hoveniers;
Level 1 uitzendbureau en Wim Peters, groentechniek helpt ons met het
onderhoud van de machines
We wensen alle leden een plezierig en mooi tennisseizoen toe.
Namens het bestuur,
Henk Steenks
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JEUGDNIEUWS
We hebben een lang winterseizoen gehad maar er waren
genoeg momenten waarop toch gespeeld kon worden. In
de tennishal in Emmeloord hebben we met onze eigen
jeugd 5 keer gespeeld. Dit allemaal vanwege het verkopen
van de Grote Clubactie Loten. Geweldig dat de grote inzet
door de jeugd zelf wordt beloond! Daarnaast is er in de
hal 2 keer gespeeld voor het ZZTT toernooi.
Buiten is de open dag goed bezocht door onze jeugdleden.
Er komen zelfs weer nieuwe jeugdleden bij. We hopen dat
ze veel plezier hebben en veel leren bij de lessen van
Janka. Zij start 2 april weer met de lessen.
Helaas is er nog niemand gevonden die de bestuurstaken
van Aranka over kan nemen. Gelukkig willen Jalisa en
Aranka de komende activiteiten wel samen nog
organiseren. Zo is er 26 maart een leuke startactiviteit
van het tennisseizoen. En 30 maart zal er in Marknesse
gespeeld worden voor het ZZTT toernooi. Deze keer
organiseren Espel en Marknesse dat samen in Marknesse.
Een sportieve tennisgroet namens Jalisa en Aranka
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NIEUWS VAN DE WEDSTRIJD- EN TOERNOOICOMMISSIE
SAMENSTELLING COMMISSIE
Nieuw in de commissie zijn, Ineke Timmermans en Sierou van der Heide. Johan Weijers draait
nog mee tot mei 2019. Tijdens het snerttoernooi november 2018 is afscheid genomen van Rita
Bakker. Zij moet vanwege een blessure stoppen met tennis en daarmee zal ook haar inzet in de
Toernooicommissie na 5 jaar worden gemist. Rita, nogmaals hartelijk dank voor je inzet.

SNERTTOERNOOI NOVEMBER 2018
Met 15 spelers een mooie bezetting voor dit gezelligheidstoernooi. Alle deelnemers haalden
tussen de 10 en 18 punten. Henk Veerbeek en Lammy waren de beste heer en dame van het
toernooi met beiden 18 punten. Het was mooi tennisweer met een fijne najaarszon. Na afloop
genoot iedereen van de heerlijk door Corry en Rita gemaakte snert.

MIDWINTERTOERNOOI JANUARI 2019
Dit toernooi wordt jaarlijks georganiseerd, en met 18 deelnemers was het meer dan goed bezet.
Voor de pauze zijn er twee rondes van een half uur gespeeld. Na een half uur pauze met een
klein hapje hebben de deelnemers nog eens in twee rondes van een half uur elkaar het vuur aan
de schenen gelegd.
Tijdens de borrel zijn de games geteld. Bij de mannen 2 winnaars, Gosse Pausma en Johan Koot
elk met 20 games. Bij de dames één winnares Wubby van der Horst met 21 games.

OPEN DAG 16 MAART 2019
Aan de open dag was op allerlei manieren bekendheid gegeven. Met een leuke aanbieding voor je
lidmaatschap. Lid worden (zowel voor jeugd als volwassenen) inclusief vijf gratis tennislessen is
een mooie binnenkomer. Het was een dag met veel neerslag en harde wind. Dit heeft het
bezoekersaantal sterk beïnvloed is de overtuiging van de WTC leden. Tegen de middag werd het
droog. Leden kwamen een balletje slaan en circa tien potentiele jeugdleden hebben kennis
gemaakt met tennis. Of hier aanmeldingen uit komen zal binnen 2 weken duidelijk zijn.
AGENDA 2019
- September 2019 clubkampioenschap mixdubbel. Over de datum en toernooivorm heeft de
WTC nog geen beslissing genomen.
- September 2019 polderdubbel (heren en dames). Er is nog geen beslissing genomen of dit
toernooi doorgaat, Dit doordat de laatste jaren onvoldoende belangstelling voor dit toernooi is.
- Snerttoernooi. Zaterdag 9 november 2019.

Namens de WTC
Ineke Timmermans, Sierou van der Heide, Cor Oosterheerd en Johan Weijers.
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KNLTB-COMPETITIE 2019
Dit seizoen spelen twee teams, een dames- en een herenteam, voor onze vereniging in de
voorjaarscompetitie van de KNLTB. De KNLTB heeft 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 is aangevuld met een aantal regio specifieke soorten.

Door clubs is voor ieder team eenmalig een ploegopgave gedaan. Op basis hiervan heeft de
KNLTB een nieuwe piramide van klassen gemaakt.

De teams van onze vereniging spelen tegen ploegen van verenigingen uit de polder, of net
daarbuiten, maar dit jaar ook tegen teams uit Gelderland (o.a. Apeldoorn) en oostelijk Flevoland.
Net als vorig jaar speelt er weer een team in de damescompetitie. Het herenteam is ingeschreven
voor een competitievorm waarbij zowel een enkel- als dubbelwedstrijd wordt gespeeld.

Elk van de twee teams speelt drie keer een thuiswedstrijd. Op drie zaterdagmiddagen zullen de
banen op de Punt daarom voor competitie in gebruik zijn tussen ongeveer 11:00 en 18:00 uur.
Het is zeker de moeite waard om eens naar de wedstrijden te komen kijken. Beide teams wordt
veel succes gewenst in de competitie.

PROGRAMMA
Het wedstrijdschema zal op de website worden gepubliceerd en 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; de
thuiswedstrijden zijn in geel gemarkeerd.

wk 14
zaterdag

6/4

wk 15

wk 16

wk 17

wk 18

wk 19

wk 20

wk 21

13/4

20/4

inhaal

inhaal

11/5

18/5

25/5

wk 22
1/6

wk 22
inhaal

Inhaaldagen zijn in het schema aangegeven. Deze inhaaldagen zijn, samen met Hemelvaart
(30 mei), gereserveerd voor eventuele uitval van eerdere wedstrijden door regen. De banen
worden op die dagen dus alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt.

MIJNKNLTB
Het wedstrijdschema, uitslagen/standen en de persoonlijke ranking zijn te vinden op de website
van de KNLTB, onder MijnKNLTB. Deze site kun je bereiken via mijnknltb.toernooi.nl.

De verenigingscompetitieleider,
Henk Veerbeek
Telefoon: 201447
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SPONSOREN

TIMMERSERVICE G. KAPPERT
Oosteinde 12 A, 8316 BL Marknesse
06-10822386
gjgkappert@gmail.com

Marknesse

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

www.atvdevoorst.nl

