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BULLETIN
ATV de Voorst
NOVEMBER 2019

Het bestuur nodigt u uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING op

DINSDAG 17 december 2019
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 27 november 2018

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 2020

7.

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

8.

KNLTB-competitie

9.

Toss / poldercompetitie

10.

Samenwerking met St.Sport en Faciliteitencentrum de Punt

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
Na een mooi zomerseizoen met veel tennisactiviteiten op onze banen door de jeugd, tossspelers en competitiespelers werd er ook gewerkt door vrijwilligers aan de banen en beplanting rondom.
Het is fijn om de tennisspelers beter te kunnen zien spelen vanaf de paden rondom, nu de begroeiing met
hulp van de gemeente flink gesnoeid is. Gerard Liebe heeft met hulp van Rob en Hans het onderhoud
gedaan, zodat het er altijd netjes bijligt, alleen de trekker is wel erg oud nu. Alle banen en de
verlichting hebben ook weer het jaarlijks onderhoud gekregen en verkeren nog in goede toestand.
Na de tussentijdse algemene ledenvergadering op 18 juni 2019 zijn de 28
zonnepanelen in september geplaatst op het dak van ons clubgebouw. Tevens werd de elektriciteitsmeter
vervangen door een slimme meter, zodat de verduurzaming en besparing van energie hiermee begonnen
is. Deze winter zullen vervolgens de verwarming van de kantine en douchewater aangepakt worden.
De groenstrook pal naast het clubgebouw zal verder uitgedund worden ter optimalisering van
de zonnepanelen.

Bestuur
Het huidige bestuur bestaat uit een voorzitter en een penningmeester, dit is onvoldoende om goed te
kunnen functioneren volgens de statuten, alsook in de praktijk. We zoeken dus dringend een invulling van
het secretariaat. Het is ook te verwachten dat volgend jaar mijn functie van voorzitter vacant raakt, hier
moet dus ook over nagedacht worden. Het contact tussen het bestuur en de commissies en de vrijwilligers
vindt nu ad hoc plaats.
Op de tussentijdse ledenvergadering werd besloten tot het onderbrengen van het beheer van ons
clubgebouw en banen bij de Stichting Sport en Faciliteitencentrum De Punt. Zij verzorgt ook de velden
en gebouwen voor SVM en de Kindervilla. Bij de uitwerking van het overleg met de Stichting zullen
vrijwilligers het bestuur de komende tijd bijstaan.

Lidmaatschap

De vereniging telt momenteel 71 leden, nadat we dit voorjaar hoopvol met 87 leden begonnen.
De contributie blijft gelijk voor allen.Het lidmaatschapsjaar eindigt per 1 november zodat we nieuwe aanwas
van leden pas weer in het voorjaar kunnen verwachten. Het komende jaar gaan we als vereniging de inning
van de contributie in handen geven van ClubCollect dat banden heeft met de KNLTB. De verwachting is dat
de inning dan vroeger en duidelijker digitaal zal verlopen.

Website
Nieuws en informatie wordt geplaatst op de website www.atvdevoorst.nl Contact is mogelijk via de
mailboxen van de website. Dit bulletin evenals die van vorige jaren is te vinden onder de tab Informatie.

Sponsoren
We bedanken onze sponsoren:
Gerben Kappert, timmerservice; Bennie Jansen, autoschadeherstel; Apotheek Marknesse;
Vroegop hoveniers; Level 1 uitzendbureau en Wim Peters, groentechniek voor hulp met het onderhoud
van onze machines.
We wensen alle leden een plezierig winter tennisseizoen toe, binnen of buiten.
Namens het bestuur,
Henk Steenks, voorzitter.
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JAARVERSLAG KNLTB COMPETITIE 2019
De KNLTB organiseert in het seizoen meerdere competities. Een daarvan is de voorjaarscompetitie 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.
Het damesteam speelde in hun competitiesoort twee enkelpartijen en drie dubbels. De tegenstanders kwamen
uit de regio Kampen/Zwolle. Het team streed lang mee om de bovenste plaatsen. Uiteindelijk werd alleen van
de latere nummers 1 en 2 verloren. Dit leverde het damesteam uiteindelijk een 4e plaats op, een plaats hoger
dan in het vorig jaar.
Het herenteam had, net als vorig jaar, gekozen voor een competitievorm waarbij elke speler een enkel en een
dubbel speelt. Het team, bestaande uit vier spelers, speelt op een wedstrijddag 4 enkelwedstrijden en
2 dubbels. De tegenstanders kwamen dit jaar door de nieuwe landelijke indeling vooral uit plaatsen in
Gelderland en Flevoland. Dat was nieuw.
Hoewel drie keer gelijk gespeeld werd, konden onvoldoende punten worden verzameld. Uiteindelijk leverde
dit slechts een 8e plaats op.

Eindklasseringen op een rij:
Zaterdag Senioren:Dames 17+3e klasseDe Voorst 14e
Heren 35+3e klasseDe Voorst 18e
Informatie over competities en de speelsterkte van de individuele deelnemers staat op www.knltb.nl.
KNLTB COMPETITIE 2020
De inschrijvingen voor de voorjaarscompetitie 2020 wil de KNLTB begin januari ontvangen. Het
competitieaanbod is op www.knltb.nl te vinden
onder Tennissers en
dan Competitie,
senioren,
voorjaarscompetitie. Belangstellenden voor deelname aan één van de competities kunnen zich opgeven, vóór
15 december 2019, 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.
De opgave van de jeugdteams (leden die op 31 december 2020 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 2020
Wk 14 Wk 15

Wk 16

Wk 17

Wk 18

Wk 19

Wk 20

Wk 21

Wk 22

Di.

7/4

14/4

21/4

5/5

12/5

19/5

26/5

Wo.

8/4

15/4

22/4

6/5

13/5

20/5

27/5

Do.

9/4

16/4

23/4

7/5

14/5

28/5

Za.

4/4

11/4

18/4

25/4

9/5

16/5

23/5

Zon

5/4

13/4*)

19/4

26/4

10/5

17/5

24/5

Wk 23

4/6

Feestdagen: Koningsdag (27 april) en Hemelvaartsdag (21 mei). Deze dagen en de open dagen
voor de eigen speeldag kunnen inhaaldagen zijn.
*) 13 april is Tweede Paasdag
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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 ondergetekende (tel. 201447).
De verenigingscompetitieleider (VCL)
Henk Veerbeek
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JAARVERSLAG WEDSTRIJD- EN TOERNOOICOMMISSIE 2019
SAMENSTELLING
Cor Oosterheerd, Ineke Timmermans en Sierou van der Heide

ALGEMEEN

Als commissie staan wij open voor frisse ideeën, suggesties en feedback als het gaat
om onze taken als commissie.

MIX DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAP
Helaas kon deze niet door gaan wegens te weinig opgave.

SNERTTOERNOOI

Zaterdag 26 oktober waren 12 leden van de vereniging actief op de tennisbaan tijdens het jaarlijkse
snerttoernooi. Zij speelden vier rondes in wisselende samenstelling.
Tijdens de mix dubbel wedstrijden waren er spannende spelmomenten en mooie slagen te zien.
Met een beetje wind, die voor verassende baleffecten zorgde en het zonnetje, was het prachtig weer voor
het toernooi.
En zoals de naam van het toernooi al verklapt sloten we het af met heerlijke zelfgemaakte snert.
De winst ging deze dag bij de dames naar Ginie Krijger en bij de heren naar Hans Barneveld.
Op de foto staan zij in het midden met hun welverdiende prijs, een cadeaubon van slagerij Pees.

KALENDER

Zaterdag 8 februari 2020: Midwintertoernooi, locatie tennishal Emmeloord
Noteer de datum vast!
De uitnodiging volgt binnenkort.
Vriendelijke groet,
WTC
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JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE
JEUGD

De start na de zomervakantie begon met geweldig weer en leuke activiteiten. Na afloop was er natuurlijk
ranja met wat lekkers en een ijsje.

Buiten zijn de lessen van Janka weer afgerond voor de herfstvakantie. In het voorjaar zal zij weer 10 lessen
verzorgen. Het is duidelijk bij de clubkampioenschappen dat de lessen van Janka hun vruchten afwerpen.

In de eerste poule werden spannende wedstrijden gespeeld en was Pascal uiteindelijk de sterkste, hij won
de felbegeerde beker en werd clubkampioen. Tweede werd Marlot en derde werd Julia.
In de tweede poule was duidelijk te zien dat iedereen veel geleerd heeft bij de lessen van Janka. Er werden
mooie rally’s gespeeld, het opslaan ging vaak goed en zelfs het tellen ging super. Ninthe won hier de beker
en is de clubkampioen van 2019. Merijn werd tweede, Christel derde. Jord, Daniël en Cas namen voor hun
prestaties een medaille voor de vierde, vijfde en zesde plaats in ontvangst.

november 2019

-7-

We maken ons op voor een lang winterseizoen. Vanuit de verkoop van de Grote Clubaktie loten is de
tennishal in Emmeloord weer voor 5 keer gereserveerd. De eerste keer hebben we al gespeeld. Geweldig dat
de grote inzet door de jeugd zelf wordt beloond voor de jeugd!

Daarnaast is er 1 keer gespeeld voor het ZZTT toernooi. Vanwege de competitie wordt er nu
minder georganiseerd vanuit de ZZTT.
Helaas is er nog niemand gevonden die de bestuurstaken van Aranka over kan nemen. Gelukkig
willen Jalisa en Aranka de komende activiteiten nog steeds wel samen organiseren.
Een sportieve tennisgroet namens Jalisa en Aranka
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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!!

