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Van de voorzitter
Een paar weken geleden stond ik samen met Harm Timmer op de
baan tijdens de clubkampioenschappen. Lekker als eerste geplaatst
en de eerste wedstrijd tegen twee “oudjes” Tijs Weggen en Gert de
Back. Kat in het bakkie dachten wij en zo gingen we uiteraard ook de
wedstrijd in. Echter was na een paar games al duidelijk, dat het niet
zo makkelijk zou worden als we dachten. Sterker nog tegen onze
verwachting in verloren we de wedstrijd. Gelukkig waren wij niet de
enige, want deze mannen werden uiteindelijk clubkampioen. De
wijze les van deze dag: Onderschat je tegenstander nooit! Tennis is
voor alle leeftijden en vlak vooral je tegenstander niet uit.
Kijkend naar jonkies in plaats van de oudjes is de TC dit jaar erg
druk geweest met de jeugd. Een leuke competitie en geslaagde
evenementen als een pannenkoekentoernooi waren hier het resultaat
van. Nog mooier resultaat is dat de TC een nieuwe voorzitter voor de
jeugdcommissie heeft gevonden. Een zeer welkome aanvulling in het
bestuur aangezien de jeugd de toekomst van de vereniging is. Mede
door clinics voor jeugdspelers zoals gegeven op 23 september jl. en
een actievere samenwerking met Pro-tennis op het gebied van
jeugdbeleid hopen we de aanwas van jeugdleden nieuw leven in te
kunnen blazen.
Op sportief vlak hebben we een goed jaar achter de rug. Wederom
een toename in de competitieteam, een goed Emelwerth Open met
deelname boven verwachtingen, de Interne mix was wederom beter
bezet dan vorig jaar en ook een nieuwe tennisladder. Omdat we deze
winter buiten door kunnen spelen, zullen dit soort activiteiten ook
deze winter verzorgd worden. Veel zaken zijn momenteel in
organisatie bij de verschillende commissies en het belooft een
gezellige winter te worden.
Maarten Riep
voorzitter

Zuinig met verlichting!
Met de allweather banen en het doorlopende seizoen is het
noodzakelijk om bewust om te gaan met de verlichting. Nu de dagen
alweer wat korter worden willen wij graag dat een ieder zich bewust
is van het feit dat de verlichting van de banen 16 euro per uur kost
(16 x 2 kW = 32 kW x 0,5 euro = 16 euro). Dit zijn slechts de
variabele kosten van het verbruik.
Daarom het verzoek om als men de banen verlaat het licht direct uit
te doen en als er minder dan 3 banen worden bespeeld ook de
lichten alvast uit te doen op de niet meer bespeelde banen. Dus ook
niet alle lampen laten branden en uitsluitend op baan 5 en 8 spelen.
We zijn ons ook allemaal bewust van het milieu en kunnen er zelf
wat aan doen, daarbij is het voor de club een belangrijke kostenpost
waar gemakkelijk op kan worden bespaard.
namens de parkcommissie,
Willem-Johan de Wilde
Clubhuiscommissie
Terugblik
Het zomerseizoen 2012 zit er alweer op, maar daarmee is het
tennisseizoen aan de Sportlaan zeker nog niet voorbij. Wat betreft de
afgelopen maanden kunnen we met betrekking tot het clubhuis terug
kijken op een zeer mooie zomer. De verbouwing van het clubhuis
zijn we gestart in de wintermaanden en juist voor de opening van
het seizoen, begin april, konden we beschikken over een fris en
modern clubhuis. Een complete make-over kunnen we gerust stellen.
Hiermee kunnen we weer jaren vooruit. Ook al moeten eigenlijk de
puntjes nog op de “i” worden gezet, want de aankleding is nog niet
helemaal zoals we zouden willen. Maar daaraan gaan we de komende
tijd werken. Zo zal er een plekje komen voor de club-kanjers van
toen en nu. Ook willen we nog iets gaan doen met foto’s uit de oude
doos.
Openingsdagen clubhuis winter
Als gezegd is het seizoen nog niet voorbij en daarover willen wij jullie
graag informeren. Nu de nieuwe banen het toelaten om vrijwel het
gehele jaar door buiten te kunnen tennissen is het voor ons als
clubhuiscommissie erg afwachten hoeveel hiervan gebruik zal worden
gemaakt. Natuurlijk gunnen we het alle leden om na afloop nog even

een verkwikkend sportdrankje, verfrissend biertje of een verwarmende, hete chocomelk te nuttigen.
Maar is het reëel om een vrijwilliger vanaf 20.00 uur zijn of haar vrije
avond op te laten offeren om vervolgens na het inschenken van 2
kopjes thee en 2 koffie, en dus met wel € 3,50 in kas, rond de klok
van 22.00 uur huiswaarts te laten keren?
Tot 1 november is het clubhuis op maandagavond tot donderdagavond geopend als gebruikelijk. Na 1 november bieden wij leden de
mogelijkheid om de sleutel af te halen bij 1 van de commissieleden
(bel even van te voren, dan sta je niet voor een dichte deur). We
gaan er van uit dat je jezelf van een drankje kunt voorzien en
hiervoor geld in de kas achter laat. Als je na afloop de sleutel weer
inlevert, dan gaat dit allemaal goed komen.
Afhankelijk van de ervaringen zullen we dan bekijken vanaf wanneer
de bar weer bemand zal moeten zijn. En natuurlijk of het volgend
jaar anders kan of moet.
Winteractiviteiten
Nu we zo’n prachtig clubhuis hebben willen we in samenwerking met
de technische commissie en andere belangstellenden gedurende de
donkere maanden regelmatig activiteiten organiseren. Daarbij kun je
denken aan klaverjasavond, darten of, speciaal voor Jaap Tol, een
karaoke-avond. Kortom houd ook in de wintermaanden uw mail in de
gaten!
Verhuur clubhuis
Dat het clubhuis nieuwe stijl in de smaak valt bij onze leden kun je
ook concluderen uit het feit dat bestuur en commissie de afgelopen
tijd door verschillende leden zijn benaderd of het mogelijk is om het
clubhuis af te huren voor b.v. verjaardagen.
Op dit moment zijn we bezig om hiervoor de voorwaarden en
mogelijkheden in een overeenkomst te verwerken. Dit zal op korte
termijn gereed zijn.
Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met Wilco
Ronner via 0527-611679 of recreatiecie@emelwerth.nl
Vrijwilligers bedankt
Als recreatiecommissie zijn wij ontzettend blij met de inzet van alle
vrijwilligers die er samen voor zorgen dat er veelal een natje en een
droogje verkrijgbaar is in ons clubhuis voor zeer acceptabele prijzen!

Bij deze willen we alle vrijwilligers dan ook hartelijk bedanken voor
hun inzet en een schouderklopje is zeker op z’n plaats!
Wil jij ook wel eens een schouderklopje? Meld je dan nu aan als
vrijwilliger voor 1 of meerdere avonden via Wilco Ronner via 0527611679 of recreatiecie@emelwerth.nl
namens de clubhuiscommissie (CHC),
Wilco Ronner
OPROEP: Wie wil onze penningmeester opvolgen?
Sinds oktober 2008 vervul ik, Johan Meinen, de functie van penningmeester bij onze vereniging. Ik kan mij nog goed herinneren dat
Kees Vermeer, toenmalig voorzitter, aan mij vroeg of ik dat zou
kunnen doen en ook willen. Het feit dat ik bij een accountantskantoor
werkte was natuurlijk mooi meegenomen. Kees vertelde over de
plannen die er toen al werden gesmeed om tot nieuwe, verbeterde
tennisbanen te komen in verband met het komende grootonderhoud
van baan 5 t/m 10. Om daaraan mee te kunnen werken en mijn
steentje bij te kunnen dragen heeft mij mede doen besluiten om ja
te zeggen op zijn verzoek. Het seizoen 2012 wordt al weer het vijfde
jaar waarover ik verslag zal doen.
Nu in 2012 zijn een groot deel van deze plannen inmiddels werkelijkheid geworden. Sinds het begin van dit seizoen kunnen we gebruikmaken van 6 prachtige Smashcourt banen en zelfs het minibaantje is
er gekomen. Daarnaast heeft het bestuur besloten het clubhuis een
moderne uitstraling te geven en de isolatie van het gebouw te
verbeteren. Wij hebben, en daarmee bedoel ik echt WIJ, niet alleen
het bestuur maar ook alle commissieleden en alle overige vrijwilligers
en de mensen die zich min of meer beroepsmatig voor ons hebben
ingezet;
WIJ hebben daarmee een prachtig tenniscomplex gerealiseerd,
waarvan wij nog jaren kunnen genieten.
Maar nu komt “de boekhouder” in mij weer boven drijven: Dat voor
niets de zon op gaat, dat kennen wij natuurlijk allemaal. Zo heeft
bovenstaande ook belangrijke invloed op de hoogte van onze contributie. Wij hebben de contributie de afgelopen jaren flink moeten
verhogen. Een tweede factor daarbij is dat onze vereniging, net als
veel andere verenigingen, te kampen heeft met een teruglopend
ledental, zodat de kosten moeten worden gedragen door minder
mensen. Dit betekent dan ook voor het bestuur, dat zij zich meer

gaat richten op de jeugd. Door betere trainingsprogramma’s en meer
activiteiten voor de jeugd te gaan organiseren.
Wij willen de jeugdleden beter en langer aan onze vereniging kunnen
binden. Om spelers op les te krijgen blijkt niet zo moeilijk, maar om
ze langer als lid te behouden is lastiger. Dat wordt een extra
aandachtspunt voor volgende jaren. Daarnaast moeten wij onze
oudere leden natuurlijk niet vergeten. Ook voor hen moet de
vereniging leuk en vooral gezellig blijven.
Zo nu heb ik lang genoeg om de hete brij heen gedraaid, nu komt de
concrete vraag:
Wie wil haar/zijn steentje bijdragen de komende drie à vier jaar, om
onze vereniging verder te helpen in deze moderne tijd, waarin
bijvoorbeeld de invloed van social media steeds groter zal worden.
Wie wil mijn taak als penningmeester overnemen?
KUN je? Liefst met ingang van seizoen 2013, zodat je in de
Algemene LedenVergadering van 2013 kunt worden voorgesteld, en
WIL je? Meehelpen om onze vereniging verder uit te bouwen, te
besturen en met je financiële verslaggeving verder te ondersteunen?
Als je denkt, dat zou ik dat wel willen, neem dan contact op met mij,
of met het bestuur.
Door te mailen naar:
Johan Meinen via penningmeester@emelwerth.nl
Of onze voorzitter: Maarten Riep, via voorzitter@emelwerth.nl
Of bellen kan ook: 0527-615015.
Als je denkt dat zou ik wel willen, maar kan ik dat wel?
Neem s.v.p. ook dan contact op met mij. Ik kan je dan verder
uitleggen wat de functie precies inhoudt.
Ik hoop dat ik iemand heb kunnen overtuigen om deze functie op
zich te nemen, of in elk geval met ons wil overwegen om dat te gaan
doen.
Met vriendelijke groet,
Johan Meinen
penningmeester

De clubhuiscommissie zoekt nieuwe leden!
Voor de clubhuiscommissie zijn we naarstig op zoek naar een aantal
nieuwe leden. Helaas heeft Ineke Vermeer na 1 seizoen aangegeven
te willen stoppen. Nico de Leeuw heeft na 5 jaar aangegeven dat het
tijd wordt om het stokje door te geven. Jammer maar ontzettend
bedankt voor jullie inzet.
U zult begrijpen dat we met de 3 overgebleven leden (Joke
Heemskerk, Janneke Hadders en ondergetekende) nieuwe mensen in
onze commissie moeten hebben om de organisatie rondom het
clubhuis rond te kunnen krijgen. Als je je dan bedenkt dat vele
handen het werk lichter maken hoef je niet lang na te denken om
vrijblijvend contact op te nemen over meer informatie (Wilco Ronner
via 0527-611679 of recreatiecie@emelwerth.nl)
Zoektocht naar nieuwe competitieleider
Momenteel neem ik de werkzaamheden van competitieleider nog
steeds waar, maar daar gaat binnenkort ook een eind aan komen.
Dit betekent dat we op zoek zijn naar een nieuwe competitieleider,
liefst zo spoedig mogelijk, omdat de competitie-inschrijvingen
binnenkort van start gaan. De taken van de competitieleider
omvangen het inschrijven van teams voor de competitie, het indelen
van jeugdcompetitieteams in overleg met de jeugdcommissie en
PRO-tennis.
Daarnaast is de competitieleider het aanspreekpunt voor alle vragen
met betrekking tot de competitie en het aanspreekpunt van de bond
met betrekking tot competitiezaken.
Wil je meer informatie over de precieze taken van de competitieleider of zou jij deze taken willen uitvoeren, neem dan contact met
mij op via mail competitieleider@emelwerth.nl.
Vele handen maken licht werk.
Voor allerhande activiteiten zijn wij op zoek naar handjes. Dit zijn
verschillende activiteiten als begeleiding en hulp bij verschillende
evenementen, maar ook binnen de recreatiecommissie is jullie hulp
hard nodig. Op dit moment komen de werkzaamheden steeds terecht
bij een klein groepje vrijwilligers.
Ook komende winter wordt er, als het weer meezit, buiten getennist
en dat betekent dat de technische- en recreatiecommissie ook
's winters druk is met het organiseren van toss, gezelligheidstoer-

nooien en noem maar op. Jullie hulp hierbij is hard nodig! Op de
evenementenkalender op de website staan alle activiteiten die
komende winter georganiseerd worden en waar we graag hulp bij
zouden willen hebben.
Opgeven als lid van een commissie is zeer wenselijk, maar ook
opgeven per activiteit is mogelijk. Wil je helpen, dan kan je een mail
sturen naar technischecie@emelwerth.nl of naar
recreatiecie@emelwerth.nl.
Inschrijving voorjaarscompetitie 2013
De inschrijving voor de voorjaarscompetitie gaat weer van start.
Inschrijven is mogelijk per mail naar competitieleider@emelwerth.nl
en via de website onder het kopje competitie. Voor vragen en meer
informatie over de competitiesoorten, graag per mail contact
opnemen. De sluiting van de inschrijving van competitieteams is
15 november.
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Inschrijfmogelijkheden:
Dinsdagochtend:
- Dames 17+
- Damesdubbel 45+
Woensdagmiddag:
- Fase groen jeugd t/m 12
Donderdagochtend:
- Damesdubbel 45+
Vrijdagavond:
- Damesdubbel 45+
- Herendubbel 45+
- Gemengddubbel 45+
Zaterdagochtend:
- Meisjes t/m 14
- Jongens t/m 14
- Gemengd t/m 14
- Meisjes t/m 17
- Jongens t/m 17
- Gemengd t/m 17
Zaterdagmiddag:
- Dames 17+
- Heren 17+
- Gemengd 17+
- Dames 35+
- Heren 35+
- Gemengd 35+
- Gemengddubbel 45+
Zondag Districtscompetitie:
- Meisjes t/m 14
- Jongens t/m 14
- Gemengd t/m 14
- Meisjes t/m 17
- Jongens t/m 17
- Gemengd t/m 17

Zondag Landelijke competitie:
- Meisjes t/m 17 jaar
- Jongens t/m 17 jaar
- Gemengd t/m 17 jaar
- Dames
- Heren
- Gemengd senioren
- Heren 35+
- Gemengd 35+
Het opgeven van een teamvoorkeur bij jeugdteams is mogelijk, maar
de definitieve teamsamenstelling zal worden bepaald door de
jeugdcommissie, competitieleider en de tennisleraar van Pro-Tennis.
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. Nieuwe pasfoto’s moeten
uiterlijk 15 januari ingeleverd worden.

