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Van de voorzitter
Toen ik in oktober de nieuwsberichten op internet las, kwam ik de volgende
berichten tegen: "Horrorwinter begint over één maand" en "Winter des
doods voor West-Europa". Vele doemscenario’s passeerden de revue.
Temperaturen van -15°C of kouder, metershoge sneeuwwallen…… en
natuurlijk stilliggende werkzaamheden aan onze tennisbanen.
Begin december zijn de werkzaamheden aan de tennisbanen begonnen. De
bomen achter het clubhuis zijn inmiddels gerooid om plaats te maken voor
het nieuwe minibaantje. Ook het struikgewas tussen de banen 8, 9 en 10 en
het parkeerterrein is verwijderd. Half januari zullen de werkzaamheden na
een korte vakantie van de aannemer weer aanvangen en zullen de banen
helemaal worden afgegraven, als het nu inmiddels niet te nat is geworden.
Want 2 maanden na de berichten over de vermeende horrorwinter, kunnen
we het woord winter eigenlijk niet gebruiken. Het lijkt meer op herfst met
deze relatief hoge temperaturen en de hoeveelheden regen die er in de
eerste week van januari zijn gevallen. Zoals de zaken er nu voor staan zijn
de nieuwe tennisbanen begin maart klaar, mits het weer geen roet in het
eten gooit. We zullen proberen regelmatig nieuwe informatie en foto’s van
de baanrenovatie op de website te plaatsen, zodat iedereen op de hoogte
blijft van de vorderingen.
Naast de werkzaamheden aan de tennisbanen, willen we komende winter
ook het een en ander veranderen aan het clubhuis. Zo krijgt het hele park in
één keer een "extreme make-over". Er zijn door de clubhuis-opknapcommissie vele offertes opgevraagd en berekeningen en tekeningen
gemaakt en namens het bestuur kan ik zeggen dat de plannen er goed
uitzien. Tijdens de algemene ledenvergadering zullen we hier dieper op
ingaan en met een voorstel komen hoe en we dit willen gaan aanpakken.
Op zaterdag 31 maart worden ook de open tennisdagen op ons park
georganiseerd. Een open dag waarbij we de tennissport en onze vereniging
kunnen promoten. Iedereen kan hierbij kennis maken met tennis en wellicht
deelnemen aan een proeflesje. Het zou mooi dat er op die dag veel personen
op het park aanwezig zijn, zodat potentiële leden ook direct van de
gezelligheid van de vereniging kan proeven. Noteer deze dag dus in je
agenda. Vrijwilligers om te helpen bij het organiseren zijn van harte welkom!
Hopelijk tot ziens tijdens de Algemene Ledenvergadering op 31 januari. En
anders op de open dag.
Maarten Riep

Uitnodiging ALV
Het bestuur van ATC Emelwerth nodigt alle leden uit voor de algemene
ledenvergadering op 31 januari 2012 om 20.00 in het clubhuis aan de
Sportlaan 87a in Emmeloord.
Agenda
1. Opening en mededelingen
2.

Verslag van de algemene ledenvergadering op 24 januari 2011.

3.

Jaarverslagen.
a. Parkcommissie
b. Recreatiecommissie
c. Technische commissie
d. Jeugdcommissie

4.

Verslag kascommissie 2011.
Benoeming kascommissie 2012.

5.

Voorstel opknappen clubhuis.

6.

Voorstel digitaal versturen clubblad.

7.

Financiën.
a. Verslag 2011
b. Begroting 2012
c. Voorstel en besluit contributie 2012

8.

Bestuursverkiezing.
Aftredend bestuursleden zijn Marcel Hegeman (voorzitter technische
commissie), Annemieke Nieuwdam (secretaris vereniging) en René
Semper (voorzitter jeugdcommissie). Het bestuur draagt Harm Timmer
jr. voor als voorzitter van de technische commissie.

9.

Mutaties commissies.

10. Rondvraag.
Sluiting.
Verslag van de algemene ledenvergadering van A.T.C. Emelwerth op
24 januari 2011 om 20.00 uur in het clubhuis aan de Sportlaan in Emmeloord.

Aanwezig

Bestuur

Kees Vermeer (voorzitter), Annemieke Nieuwdam (secretaris), Johan
Meinen (penningmeester) Marcel Hegeman (vz technische cie), Wilco
Ronner (vz recreatiecie); Elly Stoker (jeugdcie)

Leden

Wil van der Velden, Jopie OpdeWoerd, E.A. van Leeuwen, Sascha
Wiedijk, Jan Nooren, Willem Bandstra, Robert Roorda, Ineke Vermeer,
Jan Mulder, Jacqueline Borstlap, Jan v.d.Linden, Elly v.d. Linden, André
Schillemans, Joke Sol, Harm Timmer, Jan Duin, Wim de Jong, Trudy
Mangnus, Nico de Leeuw, Joke Heemskerk, S. Verton, F. de Jong, Hans
Lam, Tom Brinks, Annette Bokkers, Harm Timmer sr., Pieter Kroon,
Nelleke Lampe, Marjan Olthof, Jaap Hoeksema, Janneke Hadders,
Maarten Riep, René Semper

Afwezig met kennisgeving:
Diny en Gerrit Otterman, Wim Rozeboom, Tijs Weggen, Wil en Joop Reinders, Robert
en Chantal Altena, Frank Hoogenboom.

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
2. Verslag van de algemene ledenvergadering op 16 februari 2010
Er zijn geen op-/aanmerkingen op het verslag en het verslag wordt aldus vastgesteld.
3. Jaarverslagen
a. technische commissie
Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt aldus vastgesteld. De voorzitter van de
recreatiecommissie meldt dat er dit jaar voor het eerst een open toernooi is van 11 tot
17 juli.
b. jeugdcommissie
Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt aldus vastgesteld.
c. parkcommissie
Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt aldus vastgesteld. Later in de vergadering zal worden gesproken over de veranderingen.
d. recreatiecommissie
Gevraagd wordt of er een eerlijke verdeling van de bardiensten is. De voorzitter van
de recreatiecommissie geeft aan dat dit zo eerlijk mogelijk gebeurt; wel kunnen leden
aangeven hoe vaak ze bardienst willen draaien en daar zal rekening mee worden
gehouden. De voorzitter meldt dat de commissie er graag nieuwe mensen bij heeft.
4. Verslag kascommissie 2010 en benoeming kascommissie 2011
De kascommissie bestond in 2010 uit en Sjoukje de Jong (voorzitter) en Jan Duin.
Nico de Leeuw was reserve. Jan Duin deelt mee dat de commissie alle stukken heeft
kunnen inzien en dat het er heel goed uitzag. De penningmeester wordt vervolgens
décharge verleend.
Sjoukje de Jong treedt af en Jan Duin wordt voorzitter van de kascommissie. Hans
Lam biedt zich aan als reservelid.
5. Voorstel banen Pilotenweg en renovatie banen Sportlaan
De voorzitter licht toe dat er in 2008 reeds twee ledenvergaderingen zijn gewijd aan
dit onderwerp. Het wenselijke scenario was dat de tennishal aan de Pilotenweg zou
worden verkocht en een nieuwe hal zou worden geplaatst bij de banen aan de

Sportlaan. Dit bleek financieel niet haalbaar. Daarom doet het bestuur nu het voorstel
zoals vermeld in het clubblad van januari 2011 blz. 8, punt 1 tot en met 6. De
voorzitter vult dit met het volgende aan
- PRO-tennis dient zorg te dragen voor de renovatie van de banen aan de Pilotenweg
en zal deze huren van de gemeente;
- De kosten van een smash-courtbaan, volgens de gegevens van de KNLTB liggen
tussen de €40.000 en €45.000 per baan. De gemeente neemt de kosten voor de
renovatie van gravel voor haar rekening (€25.000 per baan). De meerkosten van
Smash-court ten opzichte van gravel moeten door de vereniging betaald worden.
Dit komt op €120.000 (€20.000 per baan). Daarvan zal ongeveer €45.000 uit
eigen middelen betaald worden en voor de resterende €75.000 zal een lening
gesloten moeten worden bij de bank.
Vanuit de ledenvergadering komen de volgende vragen:


De renovatie staat gepland voor 2011/2012 hetgeen betekent dat er dit jaar
budget voor is. Wordt er dit jaar ook aangevangen met renovatie?
Voorzitter:
De bedoeling was om voor het begin van het huidig seizoen de banen aangelegd
te hebben, maar het bestuur wil niet dat er na 1 maart mee begonnen wordt.
Waarschijnlijk zullen de banen dit zomerseizoen de banen niet aangelegd worden,
maar misschien in november/december.


Heeft Pro-tennis nu nog zeggenschap over de renovatie van de banen aan de
Sportlaan, zoals dat voorheen wel het geval was?
Voorzitter:
In de brief die het bestuur vandaag van de gemeente heeft ontvangen, staat:
“Pro-tennis heeft aangegeven de vier gravelbanen graag bij de tennishal te willen
betrekken. In ruil hiervoor heeft Pro-tennis aangegeven bereid te zijn om af te zien
van de contractuele verplichting dat in Emmeloord geen all-wheaterbanen mogen
worden aangelegd. Dit geeft ATC Emelwerth dus de mogelijkheid om all-wheaterbanen
aan te leggen op locatie aan de Sportlaan”
Daarnaast wil de gemeente de samenwerking tussen Emelwerth en Pro Tennis
stimuleren. Emelwerth heeft Pro Tennis meerdere keren duidelijk te kennen gegeven
geen huur te willen betalen voor de banen aan de Pilotenweg. Pro Tennis wil dit wel.


Is het niet zaak de toestemming van Pro-tennis om all-weather banen aan te leggen zwart op wit te hebben alsmede de financiële toezegging voor het aanleggen/
renoveren van de banen van de gemeente?
Voorzitter:
Dat is zeker verstandig.
 Zijn er nog andere verplichtingen jegens Pro-tennis?
Voorzitter:
Nee, op dit moment niet.
 Waar zullen de lessen worden gegeven?
Voorzitter:
In de krant staat dat er les zal worden gegeven aan de Pilotenweg. Dat is niet
afgesproken. Het bestuur wil de activiteiten van de vereniging zo veel mogelijk aan de
Sportlaan concentreren.
 Komt er aan de Pilotenweg ook verlichting of winterharde banen?
Voorzitter:

Daar is wel een vergunning voor nodig


Als de tennislessen aan de Sportlaan worden gegeven, gaan die dan het hele jaar
door? En hoe komt het dan met de baanbezetting?
Voorzitter:
Hier is nog niet over gepraat.


Hoe staat het nu met het contract met Pro-tennis en hoe lang duurt het contract
nog?
Voorzitter:
Pro-tennis mag aan de Sportlaan de lessen verzorgen voor onze leden. Zij betalen
geen huur. Het contract duurt tot oktober 2011; voor 1 mei moet over het vervolg
gesproken zijn.
 Zal er extra moeten worden betaald voor lessen aan de Pilotenweg?
Voorzitter:
Dat is nog niet besproken en dus ook niet bekend.
 Zijn er niet teveel losse eindjes t.a.v. de samenwerking met Pro-tennis?
Voorzitter:
De intentie van Pro-tennis en ook van Emelwerth is goed. Er zijn losse eindjes, maar
dat is niet erg.
 Zouden we met een andere tennisschool kunnen gaan samenwerken per oktober?
Voorzitter:
Dat zou kunnen, maar we gaan eerst in overleg met Pro-tennis waarbij de insteek van
het bestuur is om zoveel mogelijk activiteiten aan de Sportlaan te houden.
 Komen er dan niet veel lege banen aan de Pilotenweg?
Voorzitter:
De uitgangspunten van Emelwerth zijn bij Pro-tennis duidelijk. Maar er moet goed
over gesproken worden.
 Waarom is er in de dorpen kunstgras en kiest Emelwerth voor Smashcourt?
Voorzitter:
In de sportnota staat dat je bij renovatie houdt wat je hebt.


Als door Smashcourt het seizoen verlengd wordt, betekent dit dan ook dat het
clubhuis geopend is?
Voorzitter:
Ja, dat is wel de bedoeling. Er zullen ook meer activiteiten worden georganiseerd.
Wel hebben we hogere kosten door het licht en de verwarming.
 Hoe zit het met de kosten van het speelklaar maken en reiniging van Smashcourt?
Voorzitter:
Dat staat in de begroting. De levensduur van Smashcourt is nog niet zeker,
omdat de baansoort pas sinds zes jaar bestaat. De leverancier garandeert een
levensduur van minimaal tien jaar.
De voorzitter vraagt de Ledenvergadering de stemmen over de volgende voorstellen:
1.
2.

Beëindiging van de huur aan de Pilotenweg.
Investering voor het de aanleg van Smashcourt banen.

Voorstel 1 wordt unaniem aangenomen door de Ledenvergadering.
Over voorstel 2 wil de ledenvergadering eerst meer uitleg, onder andere over de
kosten.

De volgende vragen worden gesteld:


Is er bij de financiering rekening gehouden met het opzeggen van de huur van de
banen aan de Pilotenweg? En hoe zit het met de levensduur van de banen?
Voorzitter:
Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat ook bij kortere levensduur de financiën van
de vereniging gezond blijven.
 Waarom is gekozen voor Smashcourt?
Voorzitter:
Na onderzoek bleek deze ondergrond het fijnste te tennissen en lijkt het meest op
gravel.
 Is er ook nagedacht om het om de banen heen leuk te maken voor toeschouwers?
Voorzitter:
Dat moet eerst worden begroot.


Hoe zit het met beregenen van Smashcourtbanen? Er is een vereniging waar ze
spijt hebben dat er geen beregening mogelijk is.
Voorzitter:
Beregenen hoeft niet. Ook bij de Bond is niet bekend dat beregening soms wenselijk
is.
 Moet blad ook verwijderd worden?
Voorzitter:
Dat zal niet anders zijn dan bij gravel.
De penningmeester licht vervolgens de begroting t.a.v. de Smashcourtbanen toe. Er
dient € 70.000 geleend te worden.
 Is er onderzocht of er subsidie mogelijk is, bijvoorbeeld bij de provincie?
Voorzitter:
Nee, dat is niet gebeurd.
 Wie is financieel verantwoordelijk voor het groot onderhoud?
Voorzitter:
Het bestuur gaat ervan uit dat de vereniging zelf het groot onderhoud zal doen en de
huur laag zal zijn. Een mogelijkheid is dat de gemeente dit onderhoud zal aanbesteden
en de vereniging een hogere huur zal gaan betalen.
De voorzitter brengt vervolgens voorstel 2 in stemming, onder het voorbehoud dat bij
wijzigingen in de situatie zoals deze in de Ledenvergadering is besproken, dit opnieuw
aan de Algemene Ledenvergadering zal worden voorgelegd..
De Ledenvergadering neemt unaniem voorstel 2 aan.
6. Financiën
a. verslag 2010
De penningmeester licht het verslag toe.
b. begroting 2011
De begroting is deels al toegelicht voor wat betreft de Smashcourtbanen. De voorzitter
licht toe dat indien de Smashcourtbanen niet in 2011 zullen worden gerealiseerd, de
begroting van 2011 hetzelfde zal zijn als die van 2010 met dien verstande dat deze
gecorrigeerd wordt met de posten die zijn opgenomen voor de banen aan de
Pilotenweg. Deze kosten zijn er dit jaar niet meer.
c. voorstel en besluit contributie

Het voorstel is akkoord en de penningmeester wordt décharge verleend.
7. Bestuursverkiezingen
Elly Stoker treedt af als voorzitter van de Jeugdcommissie. De voorzitter bedankt Elly
voor het werk dat zij heeft verricht. Het was niet een gemakkelijke taak, maar zij
heeft zich daar op haar eigen bijzondere wijze doorheen geslagen. René Semper is
bereid gevonden Elly op te volgen. De Algemene Ledenvergadering heeft geen
bezwaar en René wordt gekozen als nieuwe voorzitter.
Kees Vermeer treedt na 8 jaar voorzitterschap af en stelt Maarten Riep voor als zijn
opvolger. De Algemene Ledenvergadering heeft geen bezwaar en onder applaus wordt
Maarten Riep gekozen als nieuwe voorzitter.
Kees bedankt de leden het bestuur voor de fijne tijd die hij heeft gehad. Hij is van
mening dat hij de vereniging in goede handen achterlaat. Namens het bestuur worden
Elly en Kees door Wilco bedankt. Het bestuur doet de Algemene Ledenvergadering het
voorstel Kees te benoemen tot lid van verdienste. De Algemene Ledenvergadering
stemt hiermee in.
Maarten Riep neemt vervolgens de leiding van de vergadering als nieuwe voorzitter
over.
8 . Mutaties commissies
Jeugdcommissie: Naast verandering van voorzitter geen wijzigingen. Jacqueline
Borstlap zal nog een jaar in de commissie blijven. Nieuwe commissieleden zijn
welkom.
Technische commissie: Geen wijzigingen. Maarten Riep blijft nog een jaar
competitieleider. Er wordt wel een nieuwe competitieleider gezocht.
Recreatiecommissie: Er zijn geen wijzigingen. Nieuwe leden zijn altijd welkom.
Parkcommissie: Siebe Bos zal niet meer werkzaam zijn als onderhoudsman aan de
Pilotenweg in verband met het opzeggen van de huur van de banen aldaar. Verder
geen mutaties.
9. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Jaarverslag parkcommissie 2011
Het tennisseizoen 2011 had wederom net als vorig jaar een late start in
verband met een lang aanhoudende winter. In maart zat er nog lang vorst in
de grond en kon er pas laat worden gestart met het klaarmaken van de
banen.
De banen waren dit jaar wel netjes opgeleverd en er waren veel minder
problemen met oneffenheden en los liggende lijnen. In het begin is een
gravelbaan onvermijdelijk nog wat zacht echter door het spelen wordt de
baan wat vaster en harder.
Het grote verhaal voor 2011 is uiteraard de planning van de aanleg van
winterharde banen met een Smashcourt ondergrond. Hierdoor kan vanaf

volgend jaar het gehele jaar door worden getennist mits er geen vorst is.
Ook na regen is de baan vrijwel direct bespeelbaar.
In augustus is de renovatie en vernieuwing van de banen 5-10 door de
gemeente aanbesteed en gegund aan de Grontmij. Inmiddels heeft een
tweetal bouwvergaderingen plaatsgevonden en zijn in december de bomen
gekapt achter het clubhuis en is de singel gerooid langs baan 8-10. In
verband met de regelgeving qua maatvoering moet achter de baseline
ongeveer een halve meter meer ruimte beschikbaar zijn per kant. Hierdoor
wordt de strook waar de singel stond bij de banen getrokken en wordt het
park dus ca. 2 meter groter richting de parkeerplaats. Achter het clubhuis
wordt ook nog een minibaantje aangelegd met dezelfde Smashcourt
ondergrond voor de jeugd.
Het afgelopen jaar zijn de banen aan de Pilotenweg door de gemeente
overgedragen aan Pro-tennis. Feitelijk ging het hierbij om een bezuinigingsmaatregel omdat ook deze banen toe zijn aan groot onderhoud. Het
ledenaantal van onze vereniging is onvoldoende om 14 banen te kunnen
rechtvaardigen. Gedurende het seizoen 2011 hadden de leden van
Emelwerth nog gratis toegang tot dit park. Komend jaar zal Pro-tennis een
pas-systeem introduceren.
Het afgelopen jaar is de parkcommissie bemand door Harry Kampmann,
André Schillemans, Paul Smid en ondergetekende. Daarnaast als
groundsman Narris de Jong. De laatste heeft wederom met hart en ziel het
park in prachtige conditie gehouden.
Het komend seizoen hopen wij u weer te begroeten op geheel vernieuwd
park.
Willem Johan de Wilde
Jaarverslag recreatiecommissie 2011
Al jaren spreken we liever van clubhuiscommissie. Immers zorgen voor een
natje en droogje is waar de recreatiecommissie in eerste instantie
verantwoordelijk voor is. Ofwel het reilen en zeilen in het clubhuis.
Grofweg hebben wij de volgende taken:
 Vaststellen van het assortiment en in overleg met het bestuur vaststellen
van de verkoopprijzen
 Zorg voor inkoop van het assortiment
 Stimuleren van de omzet
 Het opstellen van een rooster voor bezetting van bar en keuken
 Toezien op het nakomen van het rooster
 In samenwerking met de parkcommissie zorgen voor orde en netheid in
en rondom het clubhuis
Voor 2011 hebben we hier op de volgende wijze invulling aan gegeven.
Assortiment en verkoopprijzen:

Het assortiment frisdrank is in 2011 vrijwel ongewijzigd gebleven op basis
van verkoop in 2010. De hardlopers zijn gebleven. Wat betreft het bier is dit
jaar gekozen voor de bieren van Scheldebrouwerij. Reden hiervoor was dat
er door sponsoring contact is gelegd met deze brouwer en deze daar wel
mogelijkheden voor zag, maar dat een tap dan wel min of meer een
voorwaarde was. Een tap, dat was best even wennen, maar we hebben toch
gemeend het in ieder geval 1 seizoen te willen proberen. Gezien de
behoorlijke stijging van de omzet (ca. 40%, mede door open toernooi)
kunnen we op basis hiervan niet anders concluderen dat de tap een echt
succes is.
Natuurlijk is het voor de vrijwilligers soms best even wennen zo’n tap, maar
met wat hulp komen de meesten er toch wel uit en is een zelf getapt biertje
best stoer.
Inkoop:
De inkoop is wederom gedaan door Janneke Hadders. Evenals vorig jaar een
wat gematigde voorraad aan gehouden om zo eind van het seizoen niet met
een al te grote voorraad met beperkte houdbaarheidsdatum te blijven zitten
en dat is aardig gelukt.
Stimuleren omzet:
Het stimuleren van de omzet in het clubhuis is de verantwoording van alle
commissies. Immers als er activiteiten worden georganiseerd komen daar
leden op af de zorgen voor omzet. Daarnaast zorgen we als commissie
ervoor klandizie te behouden door eens een nootje of knabbeltje aan te
bieden. Bij het open toernooi is er kibbeling gebakken en broodjes haring
aangeboden op basis van sponsoring en kostendekkende verkoop.
Rooster voor bar en keuken
Bij het “bemannen” van de bar en de keuken zijn we afhankelijk van de inzet
van vrijwilligers.
Voor de maandag- tot de vrijdagavond zijn we afhankelijk van vele
vrijwilligers die vaak al een aantal jaren een aantal avonden van hun vrije
tijd opofferen om een paar uur achter de bar te staan. Dat clubje vrijwilligers
is in 2011 vrijwel hetzelfde gebleven, waarvoor dank.
Voor de weekenden met competitiewedstrijden en toernooitjes/activiteiten
maken we een rooster met leden die competitie spelen. Gedurende de
piekuren in de keuken zorgen we voor vaste mensen die tegen een kleine
vergoeding aanwezig zijn. Bij deze wil ik alle bardienst vrijwilligers bedanken
voor hun inzet in 2011. Let wel dit zijn in totaal meer dan 100 leden!!
Nakomen van rooster
Circa 1 week voor de weekenden worden de ingeroosterde leden gebeld om
hen te herinneren aan de kantinedienst. Geeft men op dat moment aan niet
te kunnen kost dat € 25,-. Leden die zonder afbericht niet op komen dagen
dienen € 30,- te betalen.

Elk weekend is er 1 lid van de clubhuiscommisie die dat weekend coördineert
en zorgt voor de nodige begeleiding en toezicht.
Voor de doordeweekse avonden zijn we afhankelijk van de ingeroosterde
vrijwilligers. Voor hen geldt dat ze zich af dienen te melden indien ze niet
hun dienst kunnen draaien of ruilen.
Orde en netheid rondom clubhuis:
Samen met de parkcommissie zorgen we ervoor dat het rondom het clubhuis
netjes is en blijft. Daarbij is het wel handig dat ieder lid na gebruik van de
accommodatie alles netjes achterlaat. Dat doe je thuis ook dus waarom op
de tennisbaan niet, er lopen uitsluitend vrijwilligers, net als jij.
Alweer een aantal jaren maakt de familie Landman gedurende het seizoen
het clubhuis wekelijks schoon. Hiervoor ontvangen ze een vergoeding. Bij
deze wil ik de familie Landman bedanken voor hun inzet in 2011.
De clubhuiscommissie bestond in 2011 uit de volgende mensen:
Joke Heemskerk
Nico de Leeuw
Janneke Hadders
Wilco Ronner
We willen alle vrijwilligers die ons geholpen hebben om het clubhuis
draaiende te houden heel erg bedanken en hopen dat we voor 2012 weer op
u mogen rekenen!
Daarnaast mogen andere leden zich natuurlijk altijd bij ons melden om ook
een steentje bij te dragen, vele handen maken nog altijd het werk lichter.
Namens de clubhuiscommissie
Wilco Ronner
Jaarverslag 2011 Technische Commissie
Samenstelling Technische commissie
De Technische Commissie (TC) organiseert recreatieve en competitieve
activiteiten voor senioren binnen de vereniging. De TC bestaat uit een
voorzitter, een competitieleider en 4 leden. De voorzitter stuurt de leden en
de competitieleider aan en vertegenwoordigt de TC in het bestuur. De
competitieleider stuurt de competitie aan in samenwerking met de TC (voor
senioren) en met de jeugdcommissie (voor de jeugdleden). Afgelopen jaar
bestond de TC uit de volgende personen:
Maarten Riep – Competitieleider
Harm Timmer – Lid
Robert Roorda – Lid
Andre Kromkamp – Lid
Tom Brinks – Lid
Marcel Hegeman - Voorzitter
Activiteiten

De activiteiten van de TC zijn te verdelen over recreatieve en meer
competitieve activiteiten:
Recreatief

Speelsterkte: vnl. 9, 8, 7

Leeftijd: van 20 tot 70 jaar.

Competitief

Speelsterkte: vnl. 8, 7, 6, 5

Leeftijd: van 18 tot 60 jaar.

Activiteiten:

Openingstoernooi

Toss (dinsdag en vrijdag)

Tie-break toernooi

Op = op toss

Seniorentoss (valt buiten TC)

Activiteiten:

Voorjaarscompetitie

Clubkampioenschappen Enkel,
Dubbel en Mixed

Interne Mix competitie

Open Toernooi

Openingstoernooi
Helaas is het openingstoernooi dit jaar in het water gevallen. Doordat niet
alle banen op tijd zijn opgeleverd, en omdat de kwaliteit van de banen niet
goed genoeg was hebben we moeten beslissen het openingstoernooi af te
lassen.
Voorjaarscompetitie
Net als het jaar ervoor hebben in totaal hebben 20 teams, 3 jeugd en
17 senioren teams, deelgenomen aan de competitie.
4 Teams zijn kampioen geworden: de zaterdag Heren 1 zijn kampioen
geworden in de 5e klasse en spelen komend seizoen dus in de 4e klasse. In
de zaterdag mix competitie zijn de MIX 7 en de MIX 8 kampioen geworden.
En bij de jeugd zijn de jongens t/m 14 kampioen geworden. Allen van harte
gefeliciteerd!
Daarnaast zijn er ook nog eens 7 teams op een tweede plaats geëindigd en
is er geen enkel team gedegradeerd. Met recht kunnen we spreken van een
succesvol jaar.
De competitie werd ook afgelopen zoals gebruikelijk afgesloten met de
traditionele BBQ.
Toss-avonden
De dinsdag toss was weer goed bezocht. Helaas zijn er een aantal avonden
uitgevallen vanwege het slechte weer. Ook dit jaar waren er aparte avonden
voor de beginnende tennissers. Helaas is hier niet al te veel gebruik van
gemaakt.
De toss op de vrijdag was net als het eerste jaar helaas zeer slecht bezet.
We hebben daarom besloten om komend jaar niet door te gaan met deze
toss-avond.
Clubkampioenschappen
De animo voor de clubkampioenschappen was ook afgelopen jaar helaas niet
al te groot. Zo is de clubkampioenschappen mix afgelast vanwege te weinig
deelname (5 koppels).
Clubkampioen 2011 zijn geworden:

Heren enkel 5/6/7: Tim Dut
Heren enkel 8/9: Jaimy van den Burg
Heren dubbel 7-: Nico de Leeuw en Henk Storm
Heren dubbel 8/9: Marco van der Vijgh en Cor van Dorsser.
Dames enkel 5/6/7: Annemieke Nieuwdam
Dames enkel 8/9: Yvet Mooiweer
Dames dubbel: Alma Middelbeek en Marjan Olthof
Allemaal van harte gefeliciteerd!!!
Interne mix competitie
De interne mix competitie bestond maar liefst uit 26 teams!! Deze teams zijn
ingedeeld in 3 verschillende pools, waarbij aan het eind van de competitie de
bovenste teams promoveren en de onderste teams degraderen. De mix
competitie werd afgesloten met een finale middag op 1 oktober waarbij
gestreden werd het mixkampioenschap 2011!
De nieuwe kampioenen zijn: Jacqueline en Martin Borstlap.

Slot toernooi/Op=Op toss
Het slot toernooi was afgelopen jaar gecombineerd met de finale wedstrijden
uit de mix competitie. Vanwege de (te) late communicatie van deze slotdag
was de opkomst helaas was matig.
Emelwerth open toernooi
Nieuw dit jaar was het INTERSPORT BOOMSMA ATC Emelwerth Open
Toernooi. Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers is dit een enorm succes
geworden. Dank zij al deze mensen was het een geweldige week met veel
leuke/spannende wedstrijden, veel toeschouwers (en omzet), gezellige
avonden en een leuke feestavond. Ook het komende seizoen staat deze
wedstrijd weer op de agenda. Om alvast te noteren in de agenda: het open
toernooi 2012 is van 9 t/m 15 juli!
Tot slot
Allemaal vrijwilligers van harte bedankt voor jullie inzet. Dank zij jullie
hebben we dit weer mogelijk gemaakt.

Oproep vrijwilligers
Met de nieuwe banen kunnen we komend seizoen nieuwe activiteiten
organiseren. Om dit te kunnen doen zijn we nog op zoek naar nieuwe
vrijwilligers die ons kunnen helpen bij het organiseren van de activiteiten en
het indelen van de toss. Iedereen die zich geroepen voelt een steentje bij te
dragen aan de vereniging kan dit doen door een mail te sturen naar
TC@EMELWERTH.NL of door iemand van de TC aan te spreken. Alvast
bedankt!
Contributie 2012
Senioren
Junioren geb. na 1-1-1995
Junioren geb. na 1-1-2000
Eenmalig inschr. sr. en jr.
Mini-leden geb. na 1-1-2001
Donateurlid
Rolstoel-leden

€ 125,00
€ 79,00
€ 61,00
€ 15,00
€ 18,00
€ 27,00
€ 27,00

Ophalen tennispassen
Op maandag 19 maart en woensdag 21 maart kan tussen 19.00 en
20.00 uur de nieuwe tennispas opgehaald worden in het clubhuis aan de
Sportlaan. Als er geen incassomachtigng is afgegeven zorg dan voor tijdige
betaling van de contributie. Alleen na betaling van de contributie wordt de
pas meegegeven.
Als je voor een ander lid de pas ophaalt, stem dat even goed af met diegene.
Dit voorkomt eventuele irritatie en verwarring.
Competitieavonden
De aanvoerdersavonden voor de competitie zijn voor senioren op maandag
26 maart om 19.30 voor de senioren en op woensdag 28 maart om
19.00 voor de junioren.
Voor de senioren is het voldoende wanneer alleen de aanvoerder aanwezig
is, maar voor de junioren raden we iedere speler aan om te komen.
Zo kunnen er direct afspraken gemaakt worden over het vervoer en de
begeleiding.
De competitiebijdrage bedraagt voor seniorenteams € 70,- per team en voor
junioren € 40,- per team.
Deze bijdrage dient op de aanvoerdersavond contant en liefst gepast te
worden betaald.

Indeling competitieteams
Zaterdag
Mix 1
Marjan Olthof [c]
Erika Havelaar
Robert Kapteyn
Alma Middelbeek
Klaas Mulder
Frank Stobbe

Mix 2
Trudy Mangnus [c]
Jacqueline Borstlap
Hilbrand Bos
Gerard Bosma
Nico de Leeuw

Mix 3
Wim de Jong [c]
Chantal Altena
Marten Bangma
Karin van Giffen
Kyra Gorter
Joachim Jungmann
Mieke Oeverhaus
Mix 5
Jan Broekhuizen [c]
Martje Loman
Martha Remery
Harm Timmer

Mix 4
Robert Roorda [c]
Marcel Hegeman
Annemieke Nieuwdam
Rinske Tolsma
Marcella Withagen

Mix 7
Jan van Assen [c]
Priscilla van Assen
Miranda Balk
Bart Brugge
Nicole de Leeuw

Mix 8
Maroeska den Breejen [c]
Heleen de Boer
Andres den Breejen
Kim Drijfhout
Sandra van der Knijff
Ewout van der Laan
Bert Prins

Mix 9
Annette Bokkers
Marco Bogaart
Marleen Huizinga

Mix 10
Joke Sol [c]
Richard Elbrink
Diana Elsinga

Mix 6
Tijs Weggen [c]
Marjan Brouwer
Carla Busbroek
Thijs van Deventer
Ineke Vermeer

Arjan Larink

Jan-Willem Hilderink

Mix 35+
Jan Nooren [c]
Gerda Booijink
Wies Nooren
Kees Vermeer
Heren 1
Thom de Leeuw [c]
Bobby Bortstlap
Tommy Borstlap
Mark Riemersma
Ferry Salders
Nick de Zwart

Heren 2

Heren 3
René Semper [c]
Robert Altena
Marcel Keijzer
Cornelis Koffeman

Heren 4

Zondag
Jongens t/m 17 jaar
Albert de Boer
Coen Hofland
Robbert-Jan Hofland
Albert Pool
Ivan Semper

Dinsdag
Dames 1
Trudy Geurtzen [c]
Julia Dekker
Elly Droog
Petra Jansen
Woensdag

Tom Brinks [c]
Tim Nicolaas Dut
Maarten Riep
Harm Timmer jr.
Ronnie Stobbe

Jaimy van den Bur [c]
Thom Broerssen
Moaurice van den Burg
Robin Dijkstra
Lucian Hoogenboom
Gemengd t/m 14 jaar
Brian Mangnus
Tim Mangnus
Elysia Pool
Lisa Sleurink

Damesdubbel 1 45+
Martha Remery [c]
Paulien van Diepen
Els Habers
Martje Loman
Riet Mol

Gemengd t/m 12 jaar
Noor Jaasma
Bastian Cazemier
Bengt Nieuwdam
Corné Zijlstra

Speeldata voorjaarscompetitie 2012
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Ledenadministratie
Dit jaar is het ledenverloop groot geweest. We hebben 29 nieuwe leden
gekregen, maar er hebben 58 leden het lidmaatschap opgezegd.
De ledenadministratie is in handen van Ineke Vermeer, maar is per 4
februari overgedragen aan Annemieke Nieuwdam. Het is een tamelijk
omvangrijke taak en we vragen daarom graag om uw medewerking en
verzoeken u om vragen en mutaties, indien u de mogelijkheid heeft, per
EMAIL door te geven aan
ledenadministratie@emelwerth.nl
U krijgt altijd een bericht met antwoord of bevestiging. (Wist u trouwens dat
u adresmutaties eenvoudig ook zelf op onze on-line ledenlijst op de website
kunt wijzigen?!)
Beschikt u niet over internet, dan graag schriftelijk naar:
Diemenlaan 74, 8304 ED Emmeloord

