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VANUIT DE BESTUURSKAMER
ALGEMEEN
De bijzondere omstandigheden door de corona-epidemie hebben onze tennissport dit jaar flink beïnvloed,
geen competitie, wel toss maar beperkt, aanvankelijk sluiting van banen, later alleen sluiting van het
clubgebouw, minder nieuwe (jeugd)leden. In overleg met de gemeente NOP mocht er onder wisselende
voorwaarden, voorgesteld door de KNLTB, gespeeld worden. Gelukkig zijn er geen coronabesmettingen
geweest op onze vereniging dankzij het goede gedrag van de leden, bezoekers en trainers. Met het goede
weer kon buiten op anderhalve meter gepauzeerd worden en hoefden we minimaal van het clubgebouw
gebruik te maken.
De

zonnepanelen,

vorig

najaar

geïnstalleerd,

hebben

ruim

voldoende

geproduceerd.

De

verdere

verduurzaming van de verwarming en sanitair in het clubgebouw is in oktober voltooid. De verwarming en
douches werken op elektriciteit; in de kantine hangt nu een mooie elektrische kachel en voor de douches
hangt er nu een nieuwe ketel in de berging. De oude hachelijke geisers zijn verwijderd na jarenlange dienst.
De samenwerking met de Stichting De Punt zal het komend jaar verder plaatsvinden in het beheer van de
banen en gebouw.

BESTUUR
Het huidige bestuur heeft 3 leden en een vacature voor het secretariaat. Henk Steenks - voorzitter, Thom
van Keulen - penningmeester en Hans van Barneveld - lid met aandachtsgebied jeugd. Voor het secretariaat
heeft Jaap de Vos zich kandidaat gesteld, hij zal de komende tijd alvast ingewerkt worden. Het
voorzitterschap raakt vacant nu ik verhuisd ben naar Den Haag. De rondvraag en zoektocht naar vervanging
heeft nog geen resultaat dusverre. Overleg met de Stichting Sport- en Faciliteitencentrum De Punt heeft tot
nu toe incidenteel plaatsgevonden, de afhandeling zal nog dit jaar plaatsvinden.

LEDENBESTAND
De vereniging telt nog slechts 67 leden, weer 4 minder dan vorig jaar. Mede door de coronatijd is er minder
wervingskracht geweest van jeugdleden. De vereniging telt relatief veel seniorleden waardoor verder verloop
te verwachten is komende jaren. De mogelijkheid blijft natuurlijk dat senior leden donateur worden. De
centrale inning van contributie door ClubCollect is niet verlopen zoals verwacht en zal volgend jaar weer
door de penningmeester zelf gedaan worden middels de bankmachtiging die u bij aanmelding van
lidmaatschap hebt afgegeven.

WEBSITE
Nieuws en informatie wordt geplaatst op de website www.atvdevoorst.nl. Contact met secretariaat en
ledenadministratie is mogelijk via de mailbox van de website, dit gebeurt nu nog te weinig. Het onderhoud
van de website wordt gedaan door Dirk Schudde, dit is soms intensief, maar hij doet het met een hart voor
de vereniging.
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SPONSOREN
Gerben Kappert timmerservice; Bennie Jansen autoschadeherstel; Apotheek Marknesse; Vroegop hoveniers;
Level 1 uitzendbureau en Wim Peters groentechniek.

We wensen alle leden een plezierig winter tennisseizoen toe.

Namens het bestuur,
Henk Steenks
--------

KNLTB COMPETITIE
JAARVERSLAG COMPETITIE 2020
Voor de door KNLTB georganiseerde voorjaarscompetitie waren twee teams aangemeld. Enkele weken voor
de start van de competitie werden de coronamaatregelen van kracht waardoor deze competitie niet van start
kon gaan. Eerst was er nog sprake van uitstel tot mei. Nadat dit ook niet mogelijk bleek, is de competitie
samengevoegd met de najaarscompetitie in september/oktober. Aan de najaarscompetitie, die uiteindelijk
slechts gedeeltelijk gespeeld kon worden, deden geen teams van onze vereniging mee.

KNLTB COMPETITIE

2021

Onder voorbehoud van de coronasituatie zal april volgend jaar weer een voorjaarscompetitie worden
georganiseerd. De inschrijvingen hiervoor worden begin januari gedaan. Het competitieaanbod ziet er als
volgt uit:
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Belangstellenden voor deelname aan één van de competities kunnen zich opgeven, vóór 31 december
2020, 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 2021 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 2021

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).

De verenigingscompetitieleider (VCL)
Henk Veerbeek
--------

JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE
De start na de zomervakantie begon net als het einde, afwachten of corona roet in het eten blijft gooien.
Gelukkig is er één ZZTT-toernooi gespeeld maar helaas ging het geplande toernooi bij Nagele niet door op
zondag 4 oktober. Heel jammer voor de kinderen die zich aan hadden gemeld en voor Rob die de schema’s
al helemaal had gemaakt.
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Ook de clubkampioenschappen zijn niet gespeeld omdat er geen toeschouwers mogen komen kijken en de
sportkantine dicht moet blijven.
Gelukkig kon de verkoop van de Grote Clubactie-loten wel doorgang vinden. Zowel met een boekje of
digitaal konden loten worden verkocht. We weten nog niet of we van het geld van vorig jaar nog in de zaal
kunnen spelen, we wachten het maar rustig af en nemen het zoals het komt. Belangrijk is vooral dat
iedereen gezond blijft!
We zijn blij dat Hans de extra momenten met de jeugdleden op de woensdag heeft opgepakt. Er waren
helaas niet genoeg deelnemers voor de lessen van Janka dit najaar.
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. Maar we hopen van harte dat iemand
deze taken over wil nemen of hen wil helpen.

Een sportieve tennisgroet namens Jalisa en Aranka

--------

JAARVERSLAG WEDSTRIJD- EN TOERNOOICOMMISSIE 2020
2020 een bijzonder jaar. Een jaar om niet snel te vergeten. Gelukkig kunnen er twee toernooien door gaan
en hebben wij ook nog regelmatig op maandagavond lekker kunnen tossen.

Midwintertoernooi
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Op 8 februari is het zover en mogen wij ons 3 uurtjes vermaken in de hal. Na een super spannende strijd
krijgen de winnaars een heerlijk worst mee naar huis.

Toss in september
Met voldoende afstand en met de juiste hygiënemaatregelen kunnen wij los. Mede dankzij het mooie weer
waren er vele deelnemers. Super dat er ook een aantal jeugdleden mee deden.

Kalender 2021
Voorlopig is het elke twee weken afwachten wat minister-president Rutte en co voor ons in gedachten
hebben en kunnen wij nog geen datums plannen. Als het weer veilig is dan organiseren wij in januari in de
hal in Emmeloord weer het midwintertoernooi. Halverwege maart een openingstoernooi. In september staan
de clubkampioenschappen op het programma en in november het snerttoernooi. Wij hebben er weer zin in
en hopen velen te zien!

Helaas gaat Cor de wedstrijdcommissie verlaten. Cor bedankt voor je inzet.
Vind je het leuk om 4 keer in het jaar een toernooi mee te organiseren meld je dan bij Ineke of Sierou.

Groetjes van Ineke, Cor en Sierou
WTC
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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!!

