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Van de voorzitter
We hebben inmiddels de eerste maand van 2013 al bijna achter de rug,
maar toch wil ik nog iedereen die ik nog niet gesproken heb de allerbeste
wensen voor 2013 doen toekomen. Dat het maar een leuk en sportief jaar
mag worden.
Momenteel zijn we bezig met de eerste winter op onze nieuwe banen en
door de relatief hoge temperaturen van afgelopen najaar hebben we lekker
lang buiten door kunnen tennissen. Een goed voorbeeld hiervan was het
oliebollentoernooi op 29 december. Een heerlijk zonnetje en temperaturen
rond de 10 graden deden eerder aan het voorjaar dan de winter denken.
Helaas voor de buitentennissers is de winter binnengetreden en is er bij vele
sprake van Elfstedenkoorts.
In dit clubblad kunnen jullie de jaarverslagen van de verschillende
commissies lezen. Binnen verschillende commissies hebben er wisselingen
van de wacht plaatsgevonden. Zo zal Paul Smid het voorzitterschap van de
parkcommissie overnemen van Willem-Johan de Wilde, zal Wies Nooren
voorgedragen worden als nieuwe secretaris en Rudi Cazemier als voorzitter
van de jeugdcommissie.
Graag wil ik nogmaals benadrukken dat deze vereniging niet zo kan zijn als
die is, zonder de vrijwilligers. Helaas hebben we binnen enkele commissies
een ernstig tekort aan vrijwilligers. De technische commissie is inmiddels
goed voorzien, maar de recreatiecommissie en parkcommissie worden al
jaren gevormd door hetzelfde clubje mensen. Graag wil ik jullie verzoeken
om eens contact op te nemen met een van deze commissie en te vragen wat
jij bij kan dragen dit jaar.
Maarten Riep

Uitnodiging ALV
Het bestuur van ATC Emelwerth nodigt alle leden uit voor de algemene
ledenvergadering.
Deze wordt gehouden op:
Maandag 11 februari 2012
om 20.00 uur
Clubhuis Sportlaan 87a
in Emmeloord
Agenda:
1.

Opening en mededelingen

2.

Verslag van de algemene ledenvergadering op 31 januari 2012

3.

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

4.

Verslag kascommissie 2012
Benoeming kascommissie 2013

5.

Financiën
a. Verslag 2012
b. Begroting 2013
c. Voorstel en besluit contributie 2013
d. Oproep nieuwe penningmeester

6.

Bestuursverkiezing:
a. Secretaris. Wies Nooren is al bijna een jaar werkzaam maar nog niet
benoemd.
b. Rudi Cazemier wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter van de
jeugdcommissie.
c. Willem-Johan de Wilde treedt af als voorzitter van de
parkcommissie.
Paul Smid wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter.

7.

Mutaties commissies.

8.

Rondvraag

Verslag van de algemene ledenvergadering van A.T.C. Emelwerth op
31 januari 2012 om 20.00 uur in het clubhuis aan de Sportlaan in
Emmeloord.
Aanwezig
Bestuur

Leden

Maarten Riep (voorzitter), Annemieke Nieuwdam (secretaris),
Johan Meinen (penningmeester) Marcel Hegeman (vz
technische cie), Wilco Ronner (vz recreatiecie); Willem-Johan
de Wilde (vz parkcie)
Richard Elbrink, Kees Vermeer, Jan Nooren, Paul Smid, André
Schillemans, Harry Kampmann, Hans Lam, André Kromkamp,
Wim de Jong, Harm Timmer, Tim Dut, Ineke Vermeer, Diny
Otterman, Sjoukje de Jong, Nelleke Lampe, Ko de Schipper,
Jopie OpdeWoerd, Jaap Hoeksma, Janneke Hadders, Gerda
Booijink, Sascha Wiedijk, Nico de Zwart, Narris de Jong, Nico
de Leeuw, Fini Bosma, Corrie Zwerver, Joke Sol, Elly Stoker,
Joke Heemskerk.

Afwezig met kennisgeving:
Tijs Weggen, Jan en Annet Duin, Paula van der Woude, Piety
Ploegstra, Robert en Chantal Altena, Robert, Roorda, Martin en
Jacqueline Borstlap, Wijnand en Thea Smit.
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte
welkom.
2. Verslag van de algemene ledenvergadering op 24 januari 2011
Er worden op pagina 6 en pagina 8 twee verschillende bedragen genoemd
voor de lening die nodig is voor de aanleg van de nieuwe banen. De voorzitter meldt dat het uiteindelijke bedrag nog anders is, hetgeen later deze
vergadering aan de orde komt.
3. Jaarverslagen
a. Parkcommissie
Door een van de leden is geconstateerd dat er om de kabels die nu bloot
liggen tape is gewikkeld, hetgeen er niet veilig uitziet. De voorzitter van de
parkcommissie deelt mee dat hij hiernaar zal kijken en dit met de gemeente
zal bespreken. De voorzitter van de parkcommissie licht verder toe dat de
uitloop van de nieuwe banen iets groter is en de ruimte tussen de banen ook
vergroot is. Wanneer er banen worden gerenoveerd of aangelegd, moeten
deze voldoen aan de nieuwe normen van de KNLTB. Bij bestaande banen
hoeft dit niet. Op de vraag of de gravelbanen wel voldoen antwoordt Kees
Vermeer dat bij een eerdere meting is gebleken dat deze wel aan de norm
voldoen.
b. Recreatiecommissie
Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt aldus vastgesteld.

c. Technische commissie
Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt aldus vastgesteld.
d. Jeugdcommissie
De voorzitter licht toe dat de voorzitter van de jeugdcommissie René
Semper niet aanwezig is en er ook geen verslag is van de jeugdcommissie.
René Semper heeft afgelopen najaar aangegeven zijn functie als voorzitter
van de jeugdcommissie wegens omstandigheden te willen beëindigen. Op dit
moment is er nog geen opvolger gevonden. Ook Jacqueline Borstlap heeft
aangegeven te stoppen als lid van de jeugdcommissie. Voorlopig worden de
taken van deze commissie overgenomen door de technische commissie.
Daarbij is nog wel extra hulp nodig.
Frank Hoogenboom deelt mee dat het Maaike Smit toernooi iets meer
deelnemers kende dan voorheen. Het weekend van het Pieperfestival blijkt
een goed moment te zijn om dit toernooi te houden. De deelnemerscategorie t/m 17 jaar was niet zo goed bezet, daarentegen de categorie t/m 12
jaar heel goed. De verwachting is dat met een aantal jaren de categorie t/m
17 jaar ook weer goed bezet zal zijn. Het toernooi is zonder problemen verlopen; alleen de laatste partij moest worden uitgesteld vanwege het weer.
Het toernooi wordt mogelijk met enkele dagen in de week vooraf-gaand aan
het weekend uitgebreid. Gebleken is dat de zaterdag een lastige dag is voor
veel deelnemers in verband met andere sportverplichtingen. Door er een
paar dagen bij te trekken, kunnen partijen al in voren worden gespeeld.
4. Verslag kascommissie 2011 en benoeming kascommissie 2012
De kascommissie bestond uit Hans Lam en Jan Duin. Nico de Jong was
verhinderd. Hans Lam deelt mee dat de stukken er heel goed uitzagen. De
penningmeester wordt décharge verleend.
Jan Duin treedt af. Hans Lam wordt voorzitter en Nico heeft nog een jaar
zitting in de commissie. Kees Vermeer heeft zich aangemeld als reserve.
Omdat ook Jaap Hoeksma zich heeft aangemeld, wordt Jaap het nieuwe
reservelid voor 2013.
5. Voorstel opknappen clubhuis
Wilco Ronner geeft een PowerPoint-presentatie over de plannen voor het
opknappen van het clubhuis. Er is een “clubhuis-opknapcommissie” ook wel
COC genoemd, in het leven geroepen. Deze bestaat uit Wilco Ronner, Jan
van Assen, Nico de Leeuw, Marian Strating en Marian Kampmann. Nico de
Leeuw en Jan van Assen zijn vanwege hun beroep (schilder/glaszetter en
stukadoor) hiervoor gevraagd. De twee dames zijn gevraagd vanwege hun
interesse in het aankleden van het clubhuis.
De plannen komen in het kort neer op het isoleren van de buitenwanden,
het zetten van dubbelglas en verven en het vervangen van de vloerbedekking en meubels. Omdat met de nieuwe banen er langer getennist wordt en
dus ook in koude periodes, vond het bestuur en deCOC het van belang dat
het clubhuis goed geïsoleerd zou worden. Verder is de aankledingwat
gedateerd. Samen met de nieuwe banen wil de commissie en ook het
bestuur een nieuwe uitstraling van het park bewerkstelligen en een nieuw

impuls geven aan het tennis. Het bestuur heeft voor deze renovatie een
maximum bedrag van € 50.000,- vastgesteld.
Na de presentatie, waarbij ook een aantal 3D-impressies van het resultaat
werden getoond, ontvangt Wilco een luid applaus van de ALV.
In verband met het samenhangen van de begroting met het opknappen van
het clubhuis, wordt eerst punt 7. Financiën behandeld.
7. Financiën
a. verslag 2011
De penningmeester licht het verslag toe.
b. begroting 2012
Aanleg smashcourtbanen:
De gemeente heeft een budget beschikbaar van € 25.000,- per baan. Dit
betekent in totaal € 150.000,-. De totale kosten van de aanbesteding komen
uit op € 198.000,- Hierin zit ook de minibaan begrepen. Dit houdt in dat de
vereniging zelf € 48.000,- zal moeten investeren. Inclusief BTW komt dit op
€ 58.000,-. Dit is dus lager dan de bedragen die vorig jaar zijn genoemd en
in het verslag zijn opgenomen.
Het bestuur stelt voor om voor de kosten van de renovatie van het clubhuis
(€50.000,-) te lenen van de bank. De € 58.000,- voor de aanleg van de
banen zal dan worden betaald uit eigen middelen. Hiervan komt € 45.000,uit de verkoop van de aandeel van de tennishal, dat al jaren op de bankrekening staat, en € 13.000,- wordt gehaald uit de voorziening onderhoud.
Het bestuur wil de lening binnen 10 jaar aflossen.
Vanuit de leden wordt opgemerkt dat er veel mensen overstappen naar de
West, aangezien daar voor minder geld getennist kan worden. Bij regen kan
worden uitgeweken naar binnen.
De voorzitter antwoordt hierop dat het verschil niet alleen een financieel
verschil inhoudt, maar ook een verschil in accommodatie betekent. Op ons
park kan langer in het jaar worden getennist, er is verlichting en bij een
regenbui zijn de banen zeer snel weer bespeelbaar. PRO-tennis wil uiteraard
de banen op West exploiteren, dat is logisch. Wij zullen als vereniging
moeten inzetten leden te behouden en te werven.
Vooralsnog heeft het bestuur de intentie om samen te werken met PROtennis. We hebben het gemeenschappelijke belang om tennis in Emmeloord
te stimuleren. Ten aanzien van de jeugd zijn duidelijke afspraken gemaakt:
jeugd moet in ieder geval lid zijn van ATC Emelwerth.
Op de vraag of de lessen aan de Sportlaan of aan de Pilotenweg worden
gegeven antwoordt de voorzitter dat daarover overleg met PRO-tennis
plaatsvindt.
Gevraagd wordt of er bij vorst mag worden gespeeld op smashcourt en of
het hek altijd open blijft.
De voorzitter antwoordt dat bij vorst wel mag worden gespeeld, maar bij
opdooi niet. Er zal te zijner tijd informatie over bespeelbaarheid van de
banen verspreid worden. Er is in het bestuur al gesproken over een

toegangshek dat enkel met een tennispas geopend kan worden. Er wordt
nog uitgezocht wat de mogelijkheden zijn.
De voorzitter brengt de begroting van 2012 met de plannen voor het
clubhuis is stemming.
De ALV neemt dit voorstel unaniem aan.
c. voorstel en besluit contributie
Vorig jaar is gesproken over een maximale verhoging van de contributie
naar € 130,- Het bestuur stelt voor om dit jaar de contributie naar € 125,te verhogen. Mogelijk dat volgend jaar een verhoging naar €130,- plaatsvindt. Dat hangt af van de ontwikkelingen. Bij veel nieuwe leden is zelfs een
verlaging mogelijk.
Het voorstel voor verhoging van de contributie wordt eveneens
aangenomen.
6. Voorstel digitaal versturen clubblad
Hierover is al vaak gesproken. Het bestuur wil binnenkort overgaan op het
digitaal versturen van het clubblad. Dit levert een aanmerkelijke kostenbesparing op. Jaarlijks kost het drukken en versturen € 1.300,-. De website
is inmiddels vernieuwd en deze wil het bestuur ook gebruiken voor het clubblad. Voor leden zonder e-mail zal een oplossing worden gevonden. Mogelijk
dat er een aantal uitgeprinte versies in het clubhuis neergelegd wordt.
De intentie is om het clubblad als PDF-bestand op de website te zetten,
zodat het wel de lay-out van een clubblad behoudt. Zodra het clubblad op de
website is geplaatst, zullen de leden hierover een e-mailbericht ontvangen.
De voorzitter brengt het voorstel voor het digitaal verspreiden van het
clubblad in stemming en de ALV neemt dit voorstel aan.
8. Bestuursverkiezingen
Het bestuur neemt afscheid van Marcel Hegeman als voorzitter van de technische commissie en Annemieke Nieuwdam als secretaris. Maarten bedankt
beiden voor hun inzet. Als opvolger voor Marcel wordt Harm Timmer voorgesteld. Onder luid applaus wordt hij door de ALV benoemd. Voor Annemieke
is helaas nog geen opvolger gevonden. Zoals eerder vermeld neemt ook
René Semper afscheid en is er ook voor hem nog geen opvolger.
Marcel en Annemieke blijven zich nog wel inzetten voor de vereniging:
Marcel wordt competitieleider en Annemieke neemt de ledenadministratie
over van Ineke Vermeer.
Vervolgens stelt de voorzitter namens het bestuur voor om Ineke Vermeer
te benoemen tot lid van verdienste. Ineke heeft jarenlang de ledenadministratie verzorgd en maakt ook het clubblad. In 2009 heeft zij de ledenadministratie weer voor haar rekening genomen na een korte overdracht.
Ook dit voorstel wordt onder luid applaus aangenomen.
9. Mutaties commissies
Jeugdcommissie: Op dit moment zijn er geen leden in de commissie. Er is
geen voorzitter en ook Jacqueline Borstlap heeft aangegeven te stoppen.

Technische commissie: Maarten Riep is nu voorzitter en is uit de commissie.
Tom Brinks is er bijgekomen. Verder geen wijzigingen. In verband met de
overgenomen taken van de jeugdcommissie zijn nieuwe leden zeker
welkom.
Recreatiecommissie: Er zijn geen wijzigingen.
Parkcommissie: Geen mutaties.
10. Rondvraag
Wim de Jong biedt zich aan als vrijwilliger voor het sloopwerk van het
clubgebouw.
Gevraagd wordt of de naalden van de coniferen niet schadelijk zijn voor de
nieuwe banen.
De voorzitter van de parkcommissie meldt dat de banen ongeveer een meter
opschuiven en dat er al een aantal coniferen is verwijderd en nieuwe loofbomen zijn geplaatst. De overige coniferen mogen voorlopig niet weg,
omdat er een groene rand moet blijven in verband met uitzicht op onze
banen vanuit de woningen. Stapsgewijs zullen deze coniferen worden
vervangen door loofbomen.
Gevraagd wordt wat er met het oude meubilair gebeurt.
De voorzitter antwoordt dat er al een gegadigde is, maar bij meer
geïnteresseerden mag de hoogste bieder het overnemen.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Jaarverslag parkcommissie 2012
Het tennisseizoen 2012 is voor de parkcommissie en voor ons allen een
bijzonder jaar geweest i.v.m. de oplevering van de 6 allweather banen.
Aanvankelijk spande het er nog om i.v.m. een strenge vorstperiode in
februari of de banen tijdig konden worden opgeleverd. In maart heeft de
Grontmij echter een hele snelle eindsprint gemaakt waarbij het fotojournaal
een leuk inzicht geeft hoe snel de opbouw van de banen heeft plaatsgevonden. Hierdoor was alles op tijd gereed en waren de nieuwe banen ook op tijd
voor de aanvang van de competitie beschikbaar.
Bij de aanvang van het tennisseizoen hebben we uiteraard even moeten
wennen aan de andere stuit van de bal omdat de banen nog ingespeeld
moesten worden en de keramische korrel nog in de mat moest zakken. Door
het regelmatig slepen waren de banen echter al na enkele weken op het
juiste speelnivo.
Ook de gravelbanen zijn dit jaar door een nieuwe aanbesteding door de
gemeente met een andere aannemer speelklaar gemaakt. Alle problemen
als late planning, los liggende lijnen en bovenliggende lava, waarmee de
voorgaande jaren werd gekampt zijn niet meer voorgekomen.

Ook de baaninventaris heeft een facelift ondergaan en banken en scoreborden zijn aan het begin van het seizoen opgeknapt. Na de vervanging van
de winddoeken is nu alles weer als nieuw.
Terwijl ik dit schrijf zitten we in het winterseizoen en doen de eerste ervaring op met de seizoensverlenging en het allweather systeem. Een ieder
dient zich er rekenschap van te geven dat de banen bij opdooi niet bespeeld
mogen worden. Zichtbaar effect is dan dat dooiwater niet in de drainage
wegsijpelt. De lava onderlaag wordt na bevriezing instabiel bij dooi. Er kunnen dan door het spelen kuilen in de baan ontstaan welke niet gerepareerd
kunnen worden. Als uitgangspunt dus na nachtvorst en temperaturen net
boven nul de baan niet betreden. Dit is ook in verband met ijs en glad-heid
en het voorkomen van blessures logisch.
Niemand is het ontgaan dat er nog een monumentale berg lava op het
parkeerterrein is achtergebleven. Deze berg lava was niet geschikt voor
hergebruik vanwege vervuiling met gravel. Normaal gesproken wordt de
lava bij een renovatie hergebruikt. De gemeente zoekt nog naar een bestemming en hopelijk is ook deze berg binnenkort verdwenen.
(opgemerkt op 19 januari: de berg is verdwenen!)
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. Tijdens de ALV zal Paul Smid worden voorgedragen om mijn rol als voorzitter van de commissie over te nemen.
Ook het komend seizoen hopen wij u weer te begroeten op ons fraaie park.
Namens de parkcommissie
Willem-Johan de Wilde

Jaarverslag recreatiecommissie 2012
In de eerste maanden van 2012 is hard gewerkt om het clubhuis een
grondige opknapbeurt te geven. Met de hulp van diverse leden hebben we
nu de beschikking over een fris en modern clubhuis. Muren en plafond zijn
geïsoleerd, de kozijnen zijn voorzien van dubbel glas en een frisse verflaag
in de clubkleuren wit en blauw. Daarnaast hebben we de bar voorzien van
nieuwe bladen en is er nieuw en eigentijds meubilair geplaatst.
Als commissie hebben we nu de beschikking over een prachtig clubhuis en
blijf ik vinden dat we beter kunnen spreken van de 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 2012 hebben we hier op de volgende wijze invulling aan gegeven.
Assortiment en verkoopprijzen:
Het assortiment frisdrank is in 2012 vrijwel ongewijzigd gebleven op basis
van verkoop in 2011. Ook de biertap is gebleven, al vertoonde deze in het
afgelopen seizoen veel mankementen. Te veel schuim, te veel druk, te
weinig druk, lekkage. Alles met als resultaat dat we uiteindelijk zelfs een
tijdje de tap hebben moeten sluiten en flesjes bier (pils) hebben verkocht.
Maar voor aanvang van het nieuwe seizoen zal er een andere, instelbare tap
zijn geïnstalleerd, waar we de laatste maanden van het jaar al proef mee
hebben gedraaid.
Inkoop:
De inkoop is wederom gedaan door Janneke Hadders. Evenals vorig jaar een
wat gematigde voorraad aangehouden om zo niet met beperkt houdbare
artikelen te blijven zitten.
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 die 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 zijn er Vietnamese mini-loempia’s gebakken en
schalen met toastjes met lekker beleg rondgebracht.
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 2012 toch weer een beetje uitgebreid, 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 bardienstvrijwilligers bedanken
voor hun inzet in 2012. Let wel dit zijn in totaal meer dan 110 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 € 25,00. Leden die zonder afbericht niet op komen dagen
dienen € 30,00 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 2012.
De clubhuiscommissie bestond in 2012 uit de volgende mensen:
- Joke Heemskerk
- Nico de Leeuw
- Ineke Vermeer
- Janneke Hadders
- Wilco Ronner
Helaas heeft Ineke na 1 jaar aangegeven te willen stoppen en ook Nico vindt
het na 6 jaar wel genoeg. We zijn hard op zoek dus naar nieuwe leden voor
onze commissie om ook in 2013 het clubhuis draaiende te houden, want met
3 personen gaat dat niet lukken.
We willen alle vrijwilligers die ons geholpen hebben heel erg bedanken en
hopen dat we voor 2013 weer op u mogen rekenen!
Namens de clubhuiscommissie
Wilco Ronner

Jaarverslag technische commissie 2012
De technische commissie (TC) is verantwoordelijk voor de organisatie van
recreatieve en competitieve activiteiten.
Afgelopen jaar heeft de TC veel nieuwe vrijwilligers verwelkomd en het team
bestaat nu uit onderstaande leden:
- Harm Timmer - voorzitter
- Maarten Riep - competitieleider
- André Kromkamp
- Marcel Hegeman
- Robert Roorda
- Tom Brinks
- Arjan Larink
- Roman Offerman
- Frank Stobbe

Helaas heeft Marcel Hegeman aangegeven te willen stoppen. Voor zijn jaren
lange inzet willen wij hem namens ATC Emelwerth bedanken.
Maarten Riep zal ook uit de TC stappen om zich volledig te richten op zijn
werkzaamheden als voorzitter. Hij zal voor het seizoen 2013 nog wel het
aanspreekpunt zijn als competitieleider.
Trainingsweekend
Als voorbereiding op de voorjaarscompetitie heeft de TC (Tom Brinks) de 2e
editie van het trainingsweekend georganiseerd.
We zijn met een gezellige groep een weekend naar de Veluwe afgereisd.
De focus lag hier op de dubbeltactiek om zo goed voorbereid de voorjaarscompetitie in te gaan.
De 3e editie staat al weer op de agenda. Voor meer informatie check de
website.
Openingstoernooi
Het openingstoernooi was een druk bezocht toernooi. Niet alleen omdat
iedereen zin had om weer te gaan tennissen, maar vooral voor de officiële
opening van de nieuwe banen en het nieuwe clubhuis. Iedereen heeft een
kijkje in de keuken kunnen nemen. Al met al een geslaagde dag.
Laddercompetitie
Nieuw in 2012 was de laddercompetitie. De leden van ATC Emelwerth
kunnen elkaar onderling uitdagen voor een wedstrijd.
Deze competitie is bedoeld om niet altijd met je standaardgroep te
tennissen, maar ook eens met andere leden van de club te duelleren.
De competitie zal worden voortgezet in het seizoen 2013. Wie komt er
bovenaan de ladder…?
Voorjaarscompetitie
Er is weer flink gestreden en met meer teams dan vorig jaar hebben we toch
hele goede resultaten behaald. Zo hebben de meeste teams zich kunnen
handhaven om aankomend seizoen toe te slaan.
Emelwerth
Emelwerth
Emelwerth
Emelwerth

1
1
2
3

dd 3e kl. dinsdagmorgen
mix t/m 14 jaar 1e kl.
mix 4e kl.
heren 5e kl.

promotie 2e klasse
kampioen
degradatie 5e klasse
degradatie 6e klasse

Succes allemaal voor seizoen 2013.
Intersport Boomsma open tennistoernooi
De 2e editie van het INTERSPORT BOOMSMA tennistoernooi was weer een
groot succes. We hadden afgelopen jaar nog meer deelnemers en het heeft
de club veel free publicity opgeleverd. Zo waren we te horen en te zien op
Omroep Flevoland. Ook in de verschillende kranten werd het toernooi breed

uitgemeten. Ook zie je nu nog leden met hun t-shirts op de baan staan, die
we tijdens het toernooi hebben uitgedeeld.
Het VOUTE feest was zoals het thema aangeeft zeer VOUT. Het was
supergezellig, iedereen was verkleed en kon zijn eigen foute nummers
aanvragen op de jukebox.
De TC is op dit moment druk bezig met de organisatie van de 3e editie van
het open toernooi.
Clubkampioenschappen
En de winnaars zijn….?
HEREN:
HE 6: Tom Brinks
HE 7: Remco Witteveen
HD 5: Tijs Weggen / Gert de Back
HD 7: Joachim Jungmann / Marten Bangma
DAMES:
DE 7: Lineke Stolte
MIX:
GD 5: Alma Middelbeek / Jaap Tol
GD 6: Gerrit Otterman / Martje Loman
GD 8: Sia Wentink / Gerard Wentink
Interne mixcompetitie
De interne mix was afgelopen seizoen drukker bezet dan ooit tevoren, met
24 teams is er gestreden om de bokaal en eeuwige roem. Gerrit Otterman
en Martje Loman van harte gefeliciteerd met jullie overwinning.
Toss
De toss op dinsdagavond is goed bezocht. Echter is er een aantal avonden
uitgevallen wegens slecht weer.
Ook willen wij u erop attenderen dat u welkom bent op de maandagochtenden woensdagochtendtoss van 09:00 uur t/m 10:00 uur met aansluitend een
bakje koffie.
Oliebollentoernooi
Nieuw dit jaar en met dank aan de wintervaste banen was het oliebollentoernooi. Maarten Riep en André Kromkamp hebben de oliebollen en de
glühwein verzorgd. We hebben met 40 leden via een tosscompetitie
gestreden en zo samen het tennisjaar afgesloten.
Ik wil alle vrijwilligers die de technische commissie afgelopen jaar hebben
ondersteund hartelijk bedanken voor jullie inzet.
Met vriendelijke groet,
namens de technische commissie
Harm Timmer

Jaarverslag jeugdcommissie 2012
De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van recreatieve
en competitieve activiteiten en het begeleiden van de jeugd binnen de
vereniging.
Afgelopen jaar hebben we helaas geen vrijwilligers kunnen vinden om in
deze commissie plaats te nemen en heeft de technische commissie deze
taken zo goed mogelijk proberen uit te voeren.
We zijn daarom ook extra dankbaar dat we kunnen mededelen dat Rudi
Cazemier zich heeft aangemeld als eventuele voorzitter van de jeugdcommissie. Uiteraard heeft deze commissie nog wel versterking nodig.
Openingstoernooi
Het begin van het seizoen luiden we in met het openingstoernooi en
tegelijkertijd de opening van het nieuwe clubhuis. De jeugd heeft weer flink
zijn best gedaan. Na die tijd hebben ze zich vermaakt op het miniveld en
andere activiteiten die er aanwezig waren.
Pannenkoekentoernooi
Tijdens dit toernooi hebben we de jeugd op sterkte ingedeeld en hebben ze
gestreden om leuke prijzen. Achteraf hebben we met z’n allen pannenkoeken gegeten.
Clubkampioenschappen
En de winnaars zijn: …
Jongens enkel 14:
Ivan Semper
Jongens enkel 12:
Bengt Nieuwdam
Maaike Smit-toernooi
Ondanks het dalende aantal deelnemers hebben Frank Hoogenboom, Rudi
Cazemier, René Semper,Trudy Mangnus-Bouwman en Jacqueline Borstlap
weer voor een goed georganiseerd toernooi gezorgd.
De jeugd van ATC Emelwerth die in de prijzen zijn gevallen en voor altijd
gekoppeld zijn aan het Maaike Smit toernooi zijn:
Jongens enkel 12:
Ivan Semper
Jongens dubbel 12:
Brian Mangnus & Ivan Semper
Jongens enkel 17:
Lucian Hoogenboom
Meisjes enkel 17:
Rangina Momenzada
Nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie overwinning.
Tennisclinic
We hebben nog meer de samenwerking met PRO-tennis opgezocht m.b.t.
het trainen van de jeugd. Zo hebben we in september met de nieuwe
jeugdtrainer Jaime Eckelboom een tennisclinic gegeven bij ATC Emelwerth.
Met als doel het indelen en het selecteren van de jeugd op elk niveau. Ook
hebben we gekeken naar de jeugd die eventueel in aanmerking zou komen
voor selectietrainingen.

Een geslaagde dag en willen dit naar de toekomst toe steeds meer gaan
toepassen. Onze jeugd is de toekomst.
Ik wil alle vrijwilligers die de jeugdcommissie afgelopen jaar hebben ondersteund hartelijk bedanken voor jullie inzet.
Met vriendelijke groet,
namens de jeugdcommissie
Harm Timmer

Ophalen tennispassen
Op maandag 18 maart en woensdag 20 maart van 19.00 tot 20.00 uur
kunnen de tennispassen opgehaald worden in het clubhuis aan de Sportlaan.

Competitieavonden
De aanvoerdersavonden voor de competitie zijn voor senioren op maandag
25 maart om 19.30 voor de senioren en op woensdag 27 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
Senioren
Zaterdag Gemengd
Mix 1
Marjan Olthof
Erika Havelaar
Alma Middelbeek
Klaas Mulder
Robert Kapteyn
Frank Stobbe
Mix 4
Robert Roorda
Marcel Hegeman
Annemieke Nieuwdam
Rinske Tolsma
Marcella Withagen

Mix 2
Wim de Jong
Marten Bangma
Karin vanGiffen-Plat
Kyra Gorter
Joachim Jungmann
Miek Oeverhaus

Mix 3
Jan van Assen
Priscilla van Assen
Miranda Balk
Bart Brugge

Mix 5
Jan Broekhuizen
Martje Loman-Nutters
Martha Remery-Faber
Harm Timmer

Mix 6
Annette Bokkers
Marco Bogaart
Marleen Huizinga
Arjan Larink
Roman Offerman
Janet Smid

Mix 7
Joke Sol
Richard Elbrink
Jan-Willem Hilderink
André Kromkamp
Annemiek Sol
Gemengd 35+
35+ Mix 1
Gert de Back
Petra Jansen
Narris de Jong
Lineke Stolte
Heren
Heren 1
Nick de Zwart
Bobby Borstlap
Thom de Leeuw
Mark Riemersma

35+ Mix 2
Tijs Weggen
Carla Busbroek
Thijs van Deventer
Ineke Vermeer

35+ Mix 3
Jan Nooren
Gerda Booijink-Backx
Wies Nooren-Coppens
Kees Vermeer

Heren 2
Tom Brinks
Maarten Riep
Ronnie Stobbe
Tim Dut
Harm Timmer

Heren 3
René Semper
Cornelis Koffeman
Arjen Bos
Robert Altena

Heren 4
Ronald van den Burg
Dick Kramer
Gerrit de Raad
Remco Witteveen
Dinsdag
Dames 1
Petra Jansen
Julia Dekker
Trudy Geurtzen
Elly Stoker
Zondag junioren
Jongens t/m 17
Bengt Nieuwdam
Stefan Berendsen
Bastian Cazemier
Corné Zijlstra

45+ Damesdubbel 1
Martha Remery-Faber
Paulien van Diepen
Els Habers
Martje Loman-Nutters
Riet Mol
Gemengd t/m 17
Ivan Semper
Erin van Wijgerden
Elysia Pool
Robert-Jan Hofland

De samenstelling van de competitieteams van Groen (woensdagmiddag) en
Oranje (zondagochtend) zijn nog niet helemaal bekend. Ouders van deze
kinderen worden, zodra de definitieve samenstelling bekend is, hiervan
persoonlijk op de hoogte gebracht.
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Ledenadministratie
De ledenadministratie is in handen van 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
Nieuwe foto op je pasje?
Een nieuwe, recentere foto kan ook digitaal naar de ledenadministratie
verstuurd worden. Maar een "gewone" papieren pasfoto mag ook ingeleverd
worden.

