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Van de voorzitter
Eind december hebben alle leden van ons een mail gehad genaamd “Steun de
vereniging”. Tegenvallende ledenaantallen en onvoorziene uitgaven lagen
hieraan ten grondslag.
Al jaren hebben we te maken met een terugloop van het aantal leden. Elk jaar
denken we dat we het dieptepunt bereikt hebben, maar eind 2013 stond de
teller op 334 leden. Zolang ik lid ben van Emelwerth is dit nog nooit zo laag
geweest.
Daarnaast hebben we te maken met een gemeente die jaarlijks de kosten
verhoogt voor de huur van de tennisvelden. De kosten van huur en speelklaar
leggen gaan omhoog en we krijgen er steeds minder voor terug. Bezuinigen is
dan ook een veel gehoorde kreet vanuit het gemeentehuis. De teruglopende
ledenaantallen en de op stapel staande bezuinigingen betekenen dat de
gemeente tevens gaat kijken naar de baancapaciteit van de verschillende
sportverenigingen. Advies van de KNLTB is dat je per 70-90 leden 1 baan
beschikbaar moet hebben. Iedereen die een beetje kan rekenen komt dan tot
de conclusie dat er sprake is van behoorlijke overcapaciteit.
De komende ledenvergadering van 10 februari zal onder andere voorgaande
aan bod komen. De gemeente heeft ons uitgedaagd met ideeën te komen om
de benodigde bezuiniging te realiseren. Lukt dit niet, dan kan dit effect hebben
op ons park en onze baancapaciteit.
Graag roep ik dan ook iedereen op om aanwezig te zijn op 10 februari 2014 om
20.00 is het clubhuis.
Tot dan.
Maarten Riep

Uitnodiging ALV
Het bestuur van ATC Emelwerth nodigt alle leden uit voor de algemene
ledenvergadering.
Deze wordt gehouden op:
Maandag 10 februari 2014
om 20.00 uur
Clubhuis Sportlaan 87a
in Emmeloord
Agenda:
1.

Opening en mededelingen

2.

Verslag van de algemene ledenvergadering op 11 februari 2013

3.

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

4.

Verslag kascommissie 2013
Benoeming kascommissie 2014

5.

Bezuinigingsplannen gemeente/inkrimpen in baancapaciteit

6.

Financiën
a. Verslag 2013
b. Begroting 2014
c. Voorstel en besluit contributie 2014

7.

Bestuursverkiezing:
a. Penningmeester: Adriaan de Jong wordt door het bestuur voorgedragen
als nieuwe penningmeester

8.

Mutaties commissies.

9.

Rondvraag

Verslag van de algemene ledenvergadering van ATC Emelwerth op maandag 11 februari 2013
om 20.00 uur in het clubhuis aan de Sportlaan te Emmeloord.
Aanwezig:
Bestuur

Leden

Maarten Riep (voorzitter), Wies Nooren (secretaris), Johan Meinen
(penningmeester)Harm Timmer (vz. technische cie.), Rudi Cazemier (vz. jeugdcie.), Wilco
Ronner (vz recreatiecie.), Paul Smid (vz.parkcie.)
Annemieke Nieuwdam, Ineke Vermeer, Sjoukje de Jong, Robert Roorda, Joke Sol, Wim
de Jong, Sascha Wiedijk, Hans Lam, Janneke Hadders, Jaap Hoeksma, Jan Duin, Diny
Otterman, Tijs Weggen, Kees Vermeer, Jan Nooren, André Kromkamp, Joke Heemskerk,
Narrus de Jong.

Afwezig met kennisgeving:
Gerda Booijink, Wijnand en Thea Smit, Paula vd Woude, Corrie Zwerver, Frank
Hoogenboom, Nico de Leeuw, Jan Uffels, Alfred Meedendorp, Trudy Mangnus.

1 Opening en mededelingen:
De voorzitter(Maarten) opent de vergadering en heet iedereen welkom
2 Verslag van de algemene ledenvergadering op 31 januari 2012:
- pag. 1 Met de gravelbanen worden de banen 1 t/m 4 bedoeld
- pag. 2 Stukje de Jeugdcommissie. Laatste regel “in voren” moet zijn van te voren.
- pag. 3 N.a.v.:
o De lessen worden gegeven op ons eigen park en in west bij de hal. De jeugdlessen
worden gegeven in west, zo kan men bij slecht weer gemakkelijker uitwijken naar de hal.
o Maarten ziet het aantal mensen dat gaat tennissen in west niet als een bedreiging.
Het verslag wordt vastgelegd.
3 Jaarverslagen van de commissies:
a Parkcommissie:
Dit verslag behoeft geen toelichting
b Recreatiecommissie:
Vanuit de vergadering wordt met lof gesproken over de nieuwe kantine
De kantinediensten beginnen officieel om 20.00 uur ’s avonds.
Afspraak met de skivereniging: Als het hek gesloten is, sluit de skivereniging het hek
ook weer af. Dit n.a.v. een vraag van Jan Duin.
c Technische commissie:
Harm licht toe hoe het hem gelukt is zijn commissie weer te bemannen, vrouwen zijn welkom
om de commissie aan te vullen. Ook een “ervaren” lid is welkom om de groep “ouderen” te
vertegenwoordigen.
d Jeugdcommissie:
Afgelopen jaar ondergebracht bij de Technische commissie.
Rudi Cazemier is bereid om hier de kar te gaan trekken. Annemieke wil hierbij wel helpen.
Alle verslagen worden aangenomen door de vergadering.

4 Verslag kascommissie 2012 en benoeming kascommissie 2013
Hans Lam, de vz. van de kascommissie meldt dat de kas er goed verzorgd uitzag. De
penningmeester wordt decharge verleend. Nico de Leeuw was afwezig. De kascommissie over
2013 bestaat uit: Nico de Leeuw als voorzitter en Kees Vermeer als lid. Jaap Hoeksma is reserve.
Maarten bedankt de leden van de kascommissie.
5 Financiën door Johan:
- a Verslag van 2012.
o Het aantal betalende leden was minder dan geschat. Volgens de statuten kunnen leden
tot 1 december opzeggen. Wij hanteren 1 januari als datum. Er is beleid op het
tussentijds opzeggen van het lidmaatschap (de bondsafdracht is dan al wel betaald).
o De kantineomzet is gelijk gebleven, maar de marges zijn gedaald. Wilco licht de
werkwijze met de leveranciers, Scheldebier en Brouwer, toe. De consumptieprijzen zullen
aangepast worden.
o Wim de Jong merkt op dat er onbetaalde rekeningen achter de bar blijven liggen. (Vooral
tijdens de competitie.) Vanuit de vergadering komt een aantal suggesties. Het bestuur zal
dit probleem verder bespreken en met richtlijnen komen. Suggestie van Sascha is om evt.
schrapkaarten te laten drukken bij een drukker, minder makkelijk te vervalsen.
-

b Begroting 2013.
De verwachting is dat het ledenaantal in 2013 verder terugloopt. Op 25 januari hadden we
346 seniorleden en 34 jeugdleden.
Uit sponsoring halen we maar weinig inkomsten.
Voor de winddoeken geldt de regel dat in het jaar van aanschaf van het doek, deze gratis
mag worden opgehangen. In de daarop volgende jaren geldt het normale tarief voor de
winddoeksponsor.
Verder moet in 2013 meer aandacht besteed worden aan de werving van nieuwe
(winddoek)sponsoren.

-

c Voorstel en besluit contributie 2013
Om de begroting sluitend te krijgen zal de contributie naar € 145 moeten. De vergadering
vindt dit erg veel. Er komen in de discussie allerlei zaken aan de orde.
Hier volgt een aantal zaken:
o Iedereen verplichten een taak te doen, dan kan de contributie met minder omhoog
(moeilijk om dit te controleren).
o Kees Vermeer doet de suggestie om een groepje samen te stellen, dat bekijkt hoe het
teruglopende ledental gekeerd kan worden. Brainstormen.
o De vereniging telt nog geen 10% jeugdleden, dit is landelijk erg weinig.
Arnold Bulthuis is nu aanspreekpunt van PRO-Tennis voor de vereniging.
o Rudi merkt op dat de KNLTB bezig is met een vernieuwde opzet voor het jeugdtennis, ook
om de jeugd weer enthousiast te krijgen.
o Wim de Jong vraagt hoe andere verenigingen met het dalende ledental omgaan? Hier is
mogelijk bij het districtsbureau informatie over te verkrijgen.
o Jan Duin vraagt of er wordt nagedacht over andere inkomsten? Het clubhuis kan gehuurd
worden door leden.

o Hoe betrek je nieuwe leden bij de vereniging. Suggestie is om nieuwe leden te koppelen
aan een maatje.
o Als Johan geen penningmeester meer is, wil hij wel proberen meer winddoeksponsoren
te vinden voor de vereniging, door deze actief te benaderen.
o Diny Otterman vraagt zich af of de nieuwe banen wel genoeg gepromoot worden. Zet
vaker een stukje in de krant en vermeldt kosten, zodat iedereen kan zien dat tennis niet
heel duur is. Ook evt. een commissie voor vormen.
Het bestuur schorst de vergadering om intern de contributieverhoging te bespreken.
Na de schorsing komt het bestuur met 2 voorstellen:
1. € 145, dan is de begroting sluitend.
2. € 135, dit vraagt wel meer inzet van de leden voor het uitvoeren van vrijwilligerstaken en
meer inzet om het lidmaatschap te promoten.
De vergadering stelt de contributie vast op € 135 voor het jaar 2013 voor seniorleden.
De contributie voor de jeugd blijft gelijk.
Tevens wordt het mogelijk om een gezinsabonnement aan te vragen voor € 300 per jaar.
Dit wordt bekend gemaakt onder de leden.
Spontaan komen er vanuit de vergadering aanmeldingen om zitting te nemen in een
adviesgroep.
Deze groep gaat zich bezig houden het bekijken van ledenwerving en onderzoekt mogelijkheden
voor eventuele sponsoring.
Beschikbaar gesteld hebben zich:
Sascha Wiedijk, Tijs Weggen, Sjoukje de Jong, Jan Duin, Kees Vermeer, Diny Otterman. Voor wat
betreft de jeugd wil Rudi hier wel aan deelnemen.
Het financieel verslag wordt goedgekeurd, met een compliment aan de penningmeester.
-

d Oproep penningmeester
De vergadering wordt gevraagd om mogelijke kandidaten door te geven aan het bestuur.
Formeel hoeft een penningmeester geen lid te zijn van de vereniging.
Johan heeft een profielschets gemaakt. deze wordt geplaatst op de website.

6 Bestuursverkiezing:
- a Secretaris Wies Nooren wordt door de vergadering benoemd
- b Rudi Cazemier wordt door de vergadering benoemd als voorzitter van de jeugdcommissie
- c Paul Smid wordt door de vergadering benoemd als voorzitter van de parkcommissie.
Alle kandidaten werden door de vergadering met applaus welkom geheten.
7 Mutatie commissies:
- Parkcommissie: Deze is nog voldoende bemand. Willem Johan de Wilde heeft afscheid
genomen.
- Recreatiecommissie. Deze is op zoek naar nieuwe leden. Nico de Leeuw en Ineke Vermeer
stoppen. Janet Smid wil hierin mee gaan draaien. Richard Elbrink wil zich ook naar vermogen
inzetten, door studie zal dat dit jaar nog niet veel zijn.
Wilco heeft te kennen gegeven dat hij over een jaar wil stoppen.

-

Technische commissie. Marcel Hegeman is gestopt. Nieuwe leden zijn Arjan Larink, Roman
Offerman en Frank Stobbe.
Jeugdcommissie. Rudi Cazemier is de nieuwe voorzitter. Frank Hoogenboom blijft
coördinator van het Maaike Smit-toernooi. Annemieke gaat zich ook voor de jeugd inzetten.
Rudi wil de ouders van de jeugdleden ook betrekken bij activiteiten.

8 Rondvraag:
- Rudi evalueert het Maaike Smit-toernooi. Ondanks de minimale deelname organiseert
Emelwerth dit jaar het toernooi weer. In overleg met PRO-Tennis wordt hierbij aangehaakt
met een toernooi voor de startende jeugd. Rood/Oranje/Groen. Hierdoor hoopt men wat
meer drukte op het park te krijgen.
-

Wim de Jong:
o Er zijn lampen kapot. Deze worden vervangen.
o Wordt er aandacht geschonken aan het vertrek van Willem Johan de Wilde. Ook dit komt
in orde.

-

Sjoukje de Jong: Zij vraagt of het racket met de namen van de ereleden weer opgehangen
kan worden. Dit wordt toegezegd.

-

Kees Vermeer: Hij vraagt om een toelichting op het bord met de clubkampioenen. Maarten
vertelt dat het leuk is om aandacht aan de clubkampioenen te schenken.

-

Diny Otterman: Zij vraagt wat introducees van buiten Emmeloord moeten betalen voor 1
keer tennissen. Dit is ook in het winterseizoen € 5 per keer.

Maarten sluit de vergadering.

Jaarverslag parkcommissie 2013
Tijdens de vorige ALV is het dan officieel geworden dat ik de functie van voorzitter van de
parkcommissie over heb genomen. Hierbij is het schrijven van dit verslag een nieuwe uitdaging
omdat er veel randzaken bij komen naast de jaarlijkse winddoek ophang- en afhaalacties.
Het tennisseizoen 2013 is voor de parkcommissie een van tegenstellingen en extremen, van
echte winter naar een winter waarbij tot nu toe verschillende warmterecords zijn gebroken.
Vanaf volgende week komt de vorst er weer aan!
Iedereen moet weten 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 te 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 gladheid en het voorkomen van blessures logisch.
Enkele bijzondere gebeurtenissen op het park.

In de zomernacht van zaterdag 13 juli is er een winddoek achter baan 9 in de brand gestoken.
Hierdoor was er 1 winddoek volledig verbrand en door het gesmolten plastic was er een
verkleving aan de baan ontstaan, waardoor deze over een breedte van 12 tot 15 meter achter
baan 9 en 10 vervangen is. Het hekwerk was op meerdere plaatsen ook beschadigd.
De winddoeken hebben we begin november moeten verwijderen i.v.m. stormschade.
De storm van 28 oktober 2013 (onder andere bijgenaamd Christian (Duitsland), St Jude storm
(Engeland), Carmen (European Windstorm Centre) en Simone (Zweden)) was een storm die
vanaf 25 oktober 2013 over West- en Noord-Europa trok en zware schade aanrichtte. Getroffen
waren vooral de kustgebieden van Zuid-Engeland, België, Nederland, Noord-Duitsland
(Nedersaksen en Sleeswijk-Holstein), Denemarken en Zuid-Zweden.

De zwaarste windstoot in Nederland was 152 km/u en werd gemeten te Lauwersoog. Ook in
het binnenland werden windstoten gemeten tot 120 km/u. Op ons park werden 2 hekken
verwoest.

De hekken zijn snel weer gerepareerd door HB Hekwerk uit Doornspijk. Hierbij nog een aantal
overzichtsfoto’s.

Voor de gravelbanen is het een ander verhaal die liggen er in de winter rustig bij en voor de
komende jaren zal voor deze banen waarschijnlijk het onderhoud voor rekening van ATC
Emelwerth komen. Dit als gevolg van de bezuinigingen vanuit de gemeente.
In grote lijnen komst het hier op neer:
- over de periode nu tot 2017 moet totaal € 275.000 bezuinigd worden;
- voor 2014 betekent dit een bezuiniging van € 45.000;
- het grootste deel van deze bezuinigingen (€ 180.000) zal worden bewerkstelligd door het
afstoten van het dagelijks onderhoud van de tennisbanen en het afstoten van overcapaciteit;
- € 40.000 zal worden gerealiseerd met een lastenverhoging van ongeveer 10%;
- de resterende € 75.000 moet nog worden ingevuld in samenspraak met de verenigingen
(ideeën zijn welkom bij de gemeente).
Voor ons zou dit betekenen dat wij de 4 gravelbanen kwijt raken, tenzij wij het gehele
onderhoud van deze banen op ons nemen. Hoeveel dit precies wordt moeten we uiteraard nog
uitzoeken, maar schattingen van de gemeente komen op ongeveer € 2.000 per baan per jaar,
startend per ?.
Tijdens de ALV zal hier meer info over beschikbaar zijn.
Het afgelopen jaar is de parkcommissie bemand door Harry Kampmann, André Schillemans en
ondergetekende. Daarnaast als groundsman Narrus de Jong. De laatste heeft wederom met hart
en ziel het park in prachtige conditie gehouden.
Ook willen we ons aanmelden bij NLdoet. de grootste vrijwilligersactie van Nederland. De actie
is op 22 maart dit jaar.

Voor het komend seizoen hopen wij u weer te begroeten op ons fraaie park. en natuurlijk op het
openingsfeest op 29 maart! Want op 6 april 2014 bestaat onze club 60 jaar! Tijd voor een feestje
dus!
Namens de parkcommissie
Paul Smid

Jaarverslag recreatiecommissie 2013
Als vereniging hebben we sinds 2012 de beschikking over een prachtig opgeknapt clubhuis en
dus blijf ik vinden dat we beter kunnen spreken van de clubhuiscommissie. Als commissie zijn
we immers verantwoordelijk voor 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.
In 2013 hebben we daar nog een extra taak aan toegevoegd, nl. de verhuur van het clubhuis.
Tezamen met bovenstaande zaken hebben we hier op de volgende wijze invulling aan gegeven.
Assortiment en verkoopprijzen:
Het assortiment frisdrank is in 2013 vrijwel ongewijzigd gebleven op basis van verkoop in
voorgaande jaren. Ook de biertap is gebleven, maar door de vele problemen in het jaar 2012
wel vervangen door een andere kraan, waarbij de tapsnelheid kan worden ingesteld. Hierdoor is
het voor vrijwel iedereen mogelijk om een fatsoenlijk biertje te tappen. Daarnaast hebben we
besloten om de tap in het naseizoen te sluiten en gedurende de winterperiode flesjes
Scheldepils te verkopen.
Inkoop:
De inkoop is wederom gedaan door Janneke Hadders. Evenals vorig jaar een wat gematigde
voorraad aan gehouden 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 aardbeien met slagroom verkocht, een
aanrader, zeker dankzij het mooie weer.

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 2013 vrijwel gelijk gebleven, waarvoor dank.
Voor de weekenden met competitiewedstrijden en toernooitjes/activiteiten maken we een
rooster met leden die competitiespelen. 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 2013. Let wel dit zijn in totaal meer dan 100
leden!!
Nakomen van rooster:
Circa 1 week voor de weekenddiensten 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 aanwezig 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. Hierin is
een duidelijk trend te zien dat vrijwilligers regelmatig niet op komen dagen. Zeker op de
drukkere avonden (toss en internemix) frustreert dit de bezoekers omdat het clubhuis dan dus
gesloten is of de deur wel open, maar geen bezetting achter de bar.
Komend jaarwillen we gaan werken met een systeem via de website zodat leden een
herinneringsmail ontvangen een aantal dagen voor hun “bardienst”.
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 hoor je thuis ook te doen dus waarom op de tennisbaan niet, er lopen uitsluitend
vrijwilligers, net als jij. Helaas is het afgelopen jaar zeker 3 maal voor gekomen dat het clubhuis
niet afgesloten is achtergelaten.
Alweer een aantal jaren maakt de familie Landman gedurende het seizoen het clubhuis
regelmatig schoon. Hiervoor ontvangen ze een vergoeding. Bij deze wil ik de familie Landman
bedanken voor hun inzet in 2013.
Verhuur clubhuis:
Omdat we over een zeer mooie accommodatie beschikken, voorzien van alle gemakken, hebben
we sinds het voorjaar de mogelijkheid dat leden het clubhuis kunnen huren voor feestjes en

partijen. Daarvoor is een goed uitgewerkte huurovereenkomst opgesteld om de voorwaarden
goed vast te leggen.
In 2013 is het clubhuis al 6 maal verhuurd, wat voor de commissie iets extra werk met zich mee
brengt, maar voor de clubkas een leuk bedrag (ca. € 700) betekent.
De clubhuiscommissie bestond in 2013 uit de volgende mensen:
Joke Heemskerk
Janneke Hadders
Harm Timmer sr
Janet Smid
Wilco Ronner
Voor 2014 zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de commissie omdat Wilco het na 6
jaar voor gezien wil houden en het stokje graag over wil dragen.
We willen alle vrijwilligers die ons geholpen hebben heel erg bedanken en hopen dat we voor
2014 weer op u mogen rekenen!
Namens de clubhuiscommissie
Wilco Ronner

Jaarverslag technische commissie 2013
Wij hebben als commissie de verantwoordelijkheid goede, leuke, recreatieve, competitieve
evenementen te organiseren.
Het zeer gedreven team, bestaande uit onderstaande leden heeft afgelopen jaar zich volop
ingezet om voor u deze evenementen tot een succes te maken.
Harm Timmer - voorzitter
Maarten Riep - competitieleider
André Kromkamp
Tom Brinks
Arjan Larink
Roman Offerman
Robert Roorda
Frank Stobbe
Afgelopen jaar heeft laatstgenoemde niet actief deel kunnen nemen aan onze commissie
vanwege gezondheidsredenen. Maar heeft aangegeven zich dubbel te gaan inzetten voor 2014.
We zullen onze activiteiten in chronologische volgorde vermelden en daarin beschrijven hoe wij
als commissie dit hebben beleefd.

The battle ATC Emelwerth v.s. T.V. Benschop
Begin februari 2013 hebben we THE BATTLE gespeeld. We waren uitgedaagd door T.V. Benschop
om het tegen elkaar op te nemen.
We hebben gestreden en uiteraard heeft ATC Emelwerth gewonnen. Naast het competitieve
gedeelte hebben we voor aanvang van de wedstrijden een gezonde lunch met elkaar genuttigd.
Trainingsweekend
Op voorbereiding van de voorjaarscompetitie hebben we nu voor de 3e keer het
trainingsweekend georganiseerd.
Tijdens dit weekend lag de focus op het dubbelspel en werd je getraind door onze clubiconen
Mark Riemersma en Nick de Zwart.
Een zeer sportief weekend en goede sfeer maakt dit evenement tot een groot succes.
Voorjaarscompetitie
Met weer een volle bezetting zijn we de voorjaarscompetitie ingegaan. Met 4 heren, 2 dames
(dinsdag), 7 mix, 3 mix 35+ teams hebben we de eer van onze club proberen hoog te houden.
Kampioenen
Junioren mix 1 - Erin van wijgerden, Ivan Semper, Robbert-Jan Hofland, Elysia Pool;
Mix 6 - Marleen Huizinga, Janet Smid, Roman Offerman, Arjan Larink;
Heren 1 - Victor de Kruijff, Ronald van de Burg, Gerrit de Raad, Dick Kramer, Remco Witteveen.
Interne mix
Ondanks minder deelnemers hebben we 2 poules gemaakt, waarin de mix teams voor de
Interne Mix trofee hebben gestreden.
Winnaars
Bart Brugge - Miranda Balk;
Gerrit Otterman - Martje Lohman-Nutters
Helaas maken we als commissie nog wel mee dat er wedstrijden, zonder ons in te lichten, op
een ander tijdstip word gespeeld. Wil alle deelnemers vragen dit goed met ons te
communiceren, zodat wij het overzicht kunnen houden.
Intersport Boomsma Open Tennistoernooi
Een evenementen die zijn plek op de kalender heeft veroverd en waar deelnemers / supporters
op af komen. De 3e editie was succesvol qua deelname, supporters, uitstraling en sfeer.
We hadden zeer mooi weer en hebben allen wedstrijden op tijd kunnen spelen. Met een
deelnemersaantal van 150 continueren we het succes van de afgelopen jaren.

Clubkampioenschappen
En de winnaars zijn….!
HEREN:
HE6: Bart Brugge

DAMES:
DD6: Janet Smid - Erika
Havelaar

HE7: Pascal Westerhof

MIX
GD5: Robert Kapteyn Erika Havelaar
GD7: Wim de Jong Mieke Oeverhaus

HD3: Thom de Leeuw Nico de Leeuw
HD6: Frank Stobbe - Ronnie
Stobbe
HD7: Wim de Jong - Johan
Rienstra
Oliebollentoernooi
Het toernooi zelf is zeer slecht bezocht ondanks het mooie weer. Maar de oliebollen die we
bakten en te koop zijn aangeboden waren niet aan te slepen en vonden gretig aftrek.
Toss
De toss op dinsdagavond is goed bezocht. Echter iser een aantal avonden uitgevallen wegens
slecht weer.
Ook willen wij u erop attenderen dat u welkom bent op de maandag- en woensdagochtend toss
van 09:00 uur t/m 10:00 uur met aansluitend een bakje koffie.
Met vriendelijke groet,
De technische commissie
Jaarverslag jeugdcommissie 2013
De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten voor de jeugd, het
stimuleren van deelname aan jeugdtennis en het onderhouden van contacten met ouders en de
trainers.
Het jaar 2013 was voor de jeugdcommissie een jaar van veranderingen, leuke activiteiteiten en
helaas krimp van het aantal jeugdleden.
Veranderingen
De veranderingen in het jeugdtennis komen voort uit het Tenniskids-programma van de KNLTB
(zie tenniskids.nl), dat de basisschool-junioren indeelt in leeftijdscategorieën ("kleuren"):
 Rood: 6 t/m 9 jaar, miniveld, zachte "rode" bal.
 Oranje: 8 t/m 11 jaar, 3/4-veld, "oranje" bal.
 Groen: 10 t/m 12 jaar, heel veld, "groene" bal.
 Geel: vanaf 11 jaar, heel veld, harde "gele" bal.

Vanaf de middelbare school (en soms vanaf 11 jaar) wordt pas het "volwassen" tennis met de
harde bal gespeeld. (Met de leeftijd van een kind wordt altijd de leeftijd bedoeld die het aan het
eind van het lopende kalenderjaar zal hebben.)
De leeftijdscategorieën worden gebruikt bij de competitie voor Rood en Oranje (de "World
Tour"), bij de Groene competitie, bij eendaagse Rood-Oranje-Groen-Geel-events en deels ook bij
de training.
Activiteiten
De volgende activiteiten werden in 2013 georganiseerd:
 Voorjaarscompetitie.
 Vriendjes/vriendinnetjes-toernooi (27 april). Ruim 30 kinderen deden hieraan mee.
 Pannenkoeken-toernooi (25 mei). Behulpzame ouders bakten de pannenkoeken, waarvan
door 20 kinderen werd gesmuld na 2 uurtjes tennis.
 Maaike Smit open jeugdtoernooi (13 t/m 15 september). Door het kleine aantal
inschrijvingen werd het een beperkt toernooi met 12 deelnemers, met Tim Mangnus als
winnaar.
 Clubkampioenschappen (23 t/m 28 september) met categorieën Oranje, Groen en Geel, met
als respectievelijke winnaars Paula Semper, Jay van Assen en Elysia Pool.
 Jeugdtoss op de vrijdagavond in april en mei. De belangstelling hiervoor was klein.
De Emelwerth-jeugdteams bij de voorjaarscompetitie waren:
Emelwerth Groen 1: Jay van Assen, Yoav Versloot.
Emelwerth Oranje 1: Jari Krol, Kimberly Horst.
Emelwerth Oranje 2: Lisanne Kempenaar, Paula Semper.
Emelwerth Oranje 3: Isabel Bangma, Lena Nieuwdam.
Emelwerth Geel 1: Ivan Semper, Robbert Jan Hofland, Elysia Pool, Erin van Wijgerden, Marilyn
van Assen.
Emelwerth Geel 2: Bengt Nieuwdam, Stefan Berendsen, Bastian Cazemier, Corné Zijlstra.
Toekomst
Het aantal jeugdleden nam gestaag af de afgelopen jaren. Gecombineerd met de strikte
leeftijdsregels die de KNLTB vanaf september heeft doorgevoerd voor de "kleuren" Rood t/m
Geel, wordt het steeds lastiger en soms niet meer mogelijk om jeugdteams samen te stellen. Er
is daarom bijvoorbeeld geen najaarscompetitie Groen gespeeld en er kon niet worden
deelgenomen aan de World Tour (Rood/Oranje).
In samenwerking met PRO-tennis is ingezet op werving van jeugd op de basisscholen in
Emmeloord. De nieuwe lessertjes blijven hopelijk in 2014 enthousiast tennissen en kunnen
vanaf het voorjaar als nieuwe leden worden verwelkomd.

Ik bedank alle vrijwilligers die zich dit jaar hebben ingezet bij de jeugdactiviteiten of door mee te
denken. Vrijwilligers blijven ook in 2014 nodig voor de jeugdcommissie, zowel "oproepkrachten"
die bij activiteiten willen assisteren, als "vaste krachten". Om plannen te maken, om van
gedachten te wisselen, om het werk te verdelen. Wie meldt zich aan?
Met vriendelijke groet,
Rudi Cazemier

Indeling competitieams
Senioren
Zaterdag Gemengd
Mix 1
Marjan Olthof
Erika Havelaar
Robert Kapteyn
Trudy Mangnus-Bouwman
Alma Middelbeek
Klaas Mulder
Frank Stobbe
Mix 4
Janet Smid
David Serpenti
Pascal Westerhof
Ineke Vermeer

Gemengd 35+
35+ Mix 1
Gert de Back
Petra Jansen
Narris de Jong
Martje Loman-Nutters

Mix 2
Wim de Jong
Marten Bangma
Karin van Giffen-Plat
Kyra Gorter
Joachim Jungmann
Mieke Oeverhaus

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

Mix 5
Joke Sol
Jolanda Arendts-Baarda
Richard Elbrink
André Kromkamp
Johan Rienstra
Annemiek Sol

35+ Mix 2
Tijs Weggen
Carla Busbroek
Thijs van Deventer
Sandra van der Knijff

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

Heren
Heren 1
Tom Brinks
Tim Dut
Mark Riemersma
Maarten Riep
Ronnie Stobbe
Harm Timmer

Heren 2
Ronald van den Burg
Dick Kramer
Victor de Kruijff
Gerrit de Raad
Remco Witteveen

Heren 3
René Semper
Olaf de Greef
Kevin Koffeman
Cornelis Koffeman
Ewout van der Laan
Bert Prins

Heren 4
Harm Timmer sr.
Patrick van Assen
Dennis Fennes
Wim de Kleine
Dennis Vos
Dinsdag
Dames 1
Trudy Geurtzen
Petra Jansen
Elly Stoker
Lineke Stolte

Zondag junioren
Mix 1
Ivan Semper
Marilyn van Assen
Robbert-Jan Hofland
Elysia Pool

45+ Damesdubbel 1
Martha Remery-Faber
Paulien van Diepen
Els Habers
Martje Loman-Nutters
Riet Mol

Junioren t/m 17
Bastian Cazemier
Stefan Berendsen
Bengt Nieuwdam
Paulien Remeijnse
Caithlyn van Kallen

Junioren t/m 14
Eef van de Berg
Kimberly Horst
Nikki van Hout
Jari Krol
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