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Vacatures
Afgelopen ledenvergadering hebben meerdere bestuursleden aangegeven af te
willen treden. Helaas hebben wij tot op heden nog geen nieuwe kandidaten
gevonden voor deze functies. Uiteraard hoeven we niemand het belang van een
goed dagelijks bestuur uit te leggen, maar het zijn wel functies die bekleedt
moeten worden. Iedereen wil graag tennissen bij onze mooie vereniging, maar wij
zouden graag een beroep op jullie willen doen om met ons te zoeken naar
kandidaten voor de onderstaande functies. Dus help jij de vereniging en het
bestuur de komende jaren door?
Vacature voorzitter:
Als voorzitter van de vereniging vorm je samen met de secretaris en
penningmeester het dagelijks bestuur. Je zorgt er samen met het gehele bestuur
voor dat de vereniging draait en dat alle taken uitgevoerd worden. Als voorzitter
houd je voornamelijk toezicht op de dagelijkse gang van zaken en zorg je dat
taken goed opgepakt worden. Daarnaast ben je het aanspreekpunt van diverse
instanties zoals de gemeente, scholen, KNLTB etc.
We zoeken iemand die:
 goed georganiseerd werkt
 goed overzicht kan bewaren
 taken uit handen kan en durft te geven
 leiding kan geven
Voldoe jij aan dit profiel en/of voel je je geroepen, neem dan contact op met
Maarten Riep: voorzitter@emelwerth.nl / 0622481654.
Vacature voorzitter parkcommissie
Zonder vrijwilligers geen vereniging. Zo maken vele vrijwilligers deel uit van een
commissie. Zo ook bij ons, waar het bestuur wordt bijgestaan door vele
commissies. Eén van deze commissies is de parkcommissie.
De huidige parkcommissie bestaat uit de volgende leden:
 Paul Smid - voorzitter
 Narris de Jong (parkbeheerder)
 Wim de Jong (reserve parkbeheerder)
 André Schillemans
 Harrie Kampmann

Als voorzitter van de parkcommissie ben je verantwoordelijk voor het
onderhouden en beheren van het tennispark. Denk daarbij aan het aansturen van
de parkbeheerder, het onderhouden van het contact met de gemeente en
onderhoudsbedrijven, het maken van een jaarplan en dergelijke. Dit alles voer je
uit samen met de andere leden van de parkcommissie. Bovendien
vertegenwoordig je de parkcommissie in het bestuur van de vereniging.
Heb jij affiniteit met accommodatiebeheer en onderhoud, kun je planmatig
werken (in teamverband) en goed coördineren en delegeren? Dan is de functie
van voorzitter van de parkcommissie jou op het lijf geschreven.
Neem voor meer informatie contact op met Paul Smid via parkcie@emelwerth.nl
of 0622972628.
Vacature voorzitter technische commissie
Als voorzitter van de technische commissie ben je verantwoordelijk voor de
werkzaamheden van de technische commissie en vertegenwoordig je de
technische commissie in het bestuur van de vereniging.
De technische commissie organiseert diverse tennisactiviteiten als toernooien,
toss, interne mix etc. Uiteraard mag je hier samen met jouw team invulling aan
geven.
Ben jij een enthousiaste organisator met affiniteit en passie voor tennis? Dan ben
jij misschien de voorzitter van de technische commissie die we zoeken.
Neem voor meer informatie contact op met Harm Timmer via
technischecie@emelwerth.nl of 0624300346.

Vacature ledenadministratie
Al sinds eind 2014 zijn we op zoek naar iemand die de ledenadministratie over wil
nemen van Annemieke Nieuwdam.
Als ledenadministrateur houd je je bezig met:
 de aanmelding van nieuwe leden
 afmelding van leden
 uitgifte ledenpassen
 bijhouden van wijzigingen in huidige ledenbestand.

We zoeken iemand die georganiseerd werkt en administratief goed onderlegt is.
Neem voor meer informatie contact op met Annemieke Nieuwdam via
ledenadministratie@emelwerth.nl.
Opzeggen lidmaatschap
Het einde van het jaar nadert en leden die in 2016 geen lid meer willen zijn,
kunnen dat aangeven bij de ledenadministratie. De opzegging voor het
lidmaatschap dient uiterlijk 31 december bij de ledenadministratie te worden
ingediend. Opzeggen kan schriftelijk (postbus 1095, 8300 BB Emmeloord) of per
mail via ledenadministratie@emelwerth.nl.

Oliebollentoernooi
We willen u graag uitnodigen om op zondag 27 december vanaf 13:30 uur t/m
16:00 uur deel te nemen aan ons jaarlijks terugkerend Oliebollentoernooi.
Tijdens dit toernooi kunt u op een leuke en sportieve wijze, voor elk niveau in
toss-vorm uw krachten meten.
Het zal een iets andere insteek krijgen dan afgelopen jaren maar tegen betaling
van € 5,- kunnen we u een compleet assortiment aanbieden, zie het menu
hieronder beschreven:
-

deelname oliebollentoernooi
1 beker chocolademelk met slagroom
4 oliebollen
1 glas glühwein

We verwachten een grote opkomst en om onze chef-kok Maarten Riep goed
voor te bereiden, willen we graag weten of we ook jou kunnen verwachten!
Graag uw deelname doorgeven via technischecie@emelwerth.nl.
Tot dan……!!!

Klaverjas- en spelavonden
Gedurende de wintermaanden staat het tennis op onze buitenbanen op een lager
pitje. Maar tijdens de klaverjas en spelavonden stoken we de verwarming in ons
clubhuis lekker op!
Op de volgende data is er de mogelijkheid om geheel vrijblijvend deel te nemen
aan een gezellige avond met klaverjassen of een ander spelletje.
Woensdag 27 januari
Woensdag 24 februari
Woensdag 30 maart
Vanaf 19.30 uur is er ontvangst met koffie/thee en wat lekkers. Er zal een indeling
worden gemaakt en vanaf 20.00 uur tot ca. 22.00 uur zal er worden gespeeld. De
avond zal worden afgesloten met het uitreiken van een klein prijsje voor de
winnaar.
Kun je niet klaverjassen, maar houd je wel van een spelletje (darten, kaart- of
bordspellen) dan ben je ook van harte welkom.
Het inschrijfgeld bedraagt €. 2,00 en hiervoor worden de deelnemers voorzien van
diverse hapjes en een prijsje voor de winnaar.
Geef je op via recreatiecie@emelwerth.nl
Gegevens nog actueel?
Nieuw huis, ander mailadres, nieuw telefoonnummer? Geeft dit aub door aan de
ledenadministratie. Een korte blik op onze ledenlijst gaf ons het idee dat er
wellicht nogal wat verkeerde gegevens in staan. Dus is er onlangs iets gewijzigd?
Geef dit dan door via ledenadministratie@emelwerth.nl.

Als laatste weg? Deuren dicht!
Zo af en toe krijgen wij (midden in de nacht) telefoon van de politie. Vaak gaat het
om ons hek en de toegangsdeuren van de hal van het clubhuis. Deze staan altijd
open, maar dat nodigt sommige mensen met minder goede bedoelingen uit om
eens een kijkje te nemen. Dagelijks alles op slot doen is helaas onbegonnen werk
en daarom willen we jullie graag om hulp vragen. Aangezien niet alles met de
sleutel op slot kan, willen we het volgende aan jullie vragen.
Ga je als laatste weg van het park, zorg dan dat de toegangsdeuren van het
halletje DICHT zitten, sluit het toegangshek en doe de grendel van het hek naar
beneden bij het verlaten van het tennispark.
Zo oogt het in ieder geval dat alles op slot zit en voorkomt dit wellicht inbraak en
vandalisme.

