Jaarverslag 2017 van de Sponsor commissie
Deze commissie heeft de volgende leden:
- Bert Prins – voorzitter (a.i)
- Rene Dijkstra
- Adriaan de Jong
- Maarten Riep
- Harm Timmer
- Dick Kramer
- Gerrit de Raad
- Remco Witteveen
Allereerst bedanken we alle sponsoren voor hun financiële bijdrage en begroeten wij de nieuwe
winddoek sponsoren Prins Financiële Dienstverlening & Bouwbedrijf Bos (per 2018).
Ook zijn café de Bottom, Flevofiets, B&V geluid, Prinsen Agriculture en Dijkstra & Langeweg nieuwe
sponsoren van de club .
In 2017 zijn de aflopende sponsorcontracten verlengt met 3 jaar. Alle doeken en borden op de banen
en logo’s op website zijn van huidige sponsoren. Als commissie hebben wij de volgende
sponsormogelijkheden bepaald:
 Goederen of diensten
 Club van 100 (€50-) voor iedereen beschikbaar leden, ondernemers, competitieteams
 Bord-sponsor op de baan of open toernooi naam op shirt (vanaf €100-)
 Shirt wedstrijdleiding (€250-)
 Winddoek (vanaf €350-)
Hieronder een overzicht van de huidige sponsoren:
Sponsor
Althuizes Massages
Apotheek Noordoostpolder B.V.
HKV Lijn in Water BV
Schildersbedrijf M. de Jong/Deco home
Wensink Lease
WIZ-Arts applicatiebeheer & Detachering
B & V Geluid
Tesselaar Alstroemeria
Intersport Boomsma
Intratuin
Prinsen Agriculture
Eindeloos
Scheldebrouwerij
Dijkstra en Langeweg
Prins Financiele dienstverlening
Flynth
Accurra
Kampstaal
Creator
Zwart
Tritex Emmeloord
Erik Boomsma
Flevofiets

Cafe de Bottom
Bouwbedrijf Bos

Er is nog ruimte op de banen voor winddoeken, baanborden en op het bord van de club van 100. Wij
als commissie zullen ons inzetten om deze op te vullen en de huidige sponsoren nog meer te
betrekken bij de club in 2018.
Ook hebben we tijdens 2017 mee gedaan aan de Raboclubactie en de Jumbo spek je kas actie. Beide
acties zijn zeer succesvol verlopen en de gelden zullen gebruikt worden voor het vervangen van de
kozijnen in de kleedkamers.
Namens de sponsor commissie,
Bert Prins

Jaarverslag 2017 van de Technische commissie
Wij hebben als commissie de verantwoordelijkheid goede, leuke, recreatieve, competitieve
activiteiten en evenementen te organiseren. Het nieuwe gedreven team, bestaande uit
onderstaande leden, heeft zich afgelopen jaar volop ingezet om voor u de evenementen tot een
succes te maken.
- Dick Kramer – voorzitter
- Johan Rienstra - competitieleider
- Maarten Riep
- Harm Timmer
- Arjan Larink
- Ilona Blauw
- Gerrit de Raad
- Remco Witteveen
Openingstoernooi, dinsdag avond toss en beginners toss.
Op 2 april was het openingstoernooi met een goede opkomst.
Van maart t/m oktober is de dinsdag avondtoss gehouden, deze zijn ingedeeld door de vaste groep
tossindelers.
Er zijn bijna 50 nieuwe leden bijgekomen in 2017 en speciaal voor deze groep zijn er een aantal keren
tossavonden georganiseerd. Als commissie willen wij nieuwe leden nog meer betrekken bij de club in
2018.
Voorjaarscompetitie
De voorjaarscompetitie is goed verlopen onder leiding van Johan Rienstra. Er deden 12
seniorenteams mee; 3 heren teams, 2 dames teams en 7 mix teams. Bij de jeugd deed 1 team mee.
1 team is kampioen geworden en 5 zijn er gedegradeerd.
Het aantal spelers en teams in 2018 lijkt stabiel te blijven.
60+ Toernooi
Wies Nooren en Sjoukje de Jong hebben dit jaar 2 keer het 60+ toernooi georganiseerd op 24 maart
2017 en op 26 augustus 2017. Beide keren was de opkomst goed. In 2018 staat het weer op het
programma.
Interne Mix
De interne mix is dit jaar van start gegaan met 22 teams, er is gespeeld in 4 poules. Onder goede en
strakke leiding van Maarten Riep en Ilona Blauw was het zeer gezellig op de donderdagavonden met
als eindwinnaars Robert Roorda en Annemieke Nieuwdam die de wisselbeker in ontvangst mochten
nemen.
Intersport Boomsma Open tennistoernooi
De 7e editie was succesvol qua deelname, supporters en Italiaanse sfeer. Dit onder leiding van
Maarten Riep en Harm Timmer. We hadden geluk met het weer en hebben alle wedstrijden op tijd
kunnen spelen. Met een deelnemersaantal van meer dan 200 is er weer een zeer mooi toernooi
neergezet.

Clubkampioenschappen
Begin september hebben we een week gestreden om de eer als clubkampioen. 42 deelnemers deden
er mee. Ter afsluiting was er een barbecue voor alle deelnemers. Tijdens de uitreiking kregen de
winnaars mooie bekers ( jeugd) en medailles (senioren). Ook staan alle winnaars 2017 op de “Wall of
Fame”.
Ladies Night
Op 23 september organiseerden Ilona Blauw en Marijke Boersma weer de jaarlijkse Ladies Night.
Deze avond was weer zeer gezellig met veel roze outfits.

Dit was voor onze commissie een leuk jaar en gaan in 2018 weer ons best doen. Ook wil ik iedereen
bedanken die geholpen heeft om alle activiteiten en evenementen tot een succes te maken.
Namens de Technische commissie,
Dick Kramer

Jaarverslag parkcommissie 2017
Samenstelling
De Parkcommissie bestaat dit jaar uit :
-

René Dijkstra ( voorzitter )
Nardus de Jong (Parkbeheerder)
Wim de Jong
Andre Schillemans
Harrie Kampmann

Taken en verantwoordelijkheden
De taken en verantwoordelijkheden van de PC zijn vastgelegd in een uitgebreide taakomschrijving. Deze omschrijving
omvat een breed scala van zaken en activiteiten die er op zijn gericht om het gehele tennispark te beheren, onderhouden,
en waar mogelijk of noodzakelijk te verbeteren of eventueel te vernieuwen. Dit betreft dus behalve de tennisbanen zelf,
ook alle voorzieningen die daar op, onder en omheen zijn aangebracht, zoals de sproei-installatie, de verlichting, de
drainage, het terras, het parkeerterrein, NUTS voorzieningen, en de garage met alle materialen, het groen, de
waterhuishouding enz.
Daarnaast het opstellen van de spelregels van wanneer er op de banen gespeeld mag worden i.v.m. weersomstandigheden,
met name in het winterseizoen.

Groot/specialistisch onderhoud
Het groot onderhoud is afgelopen jaar in samenwerking met Sweco uitgevoerd. Hiervoor is een
nul - meting gemaakt om een goede basis en uitgangspositie te hebben voor een langdurig onderhoudscontract.

Het contract is afgesloten t/m 2020. Verdere info is beschikbaar op de ALV.
Tot het specialistisch onderhoud behoren onder andere de volgende werkzaamheden







Schoonmaken toplaag
Losfrezen toplaag
Slepen toplaag
Fijnprofileren toplaag
Bijleveren gravel

Periodiek onderhoud
Tot het periodiek onderhoud behoren de volgende werkzaamheden welke uitgevoerd kunnen
worden door of namens de beheerder:





Aanvullen gravel
Bestrijding onkruid, alg- en mosvorming.
Controleren drainagesysteem.
Doorspuiten drainage.

Klein onderhoud
Het wekelijkse baanonderhoud vond weer plaats verspreid over de periode van begin april tot eind
oktober. Over het algemeen was de conditie van de banen goed. Dit is bereikt door gebruik te maken
van onze vaste Parkbeheerder Nardus (Narris). Naast de primaire aandacht voor het aan onderhoud,
is in 2017 ook weer de nodige aandacht besteed aan het totale parkonderhoud.
Nieuw (2017/ 2018) Klussen clubhuis

Naast het parkbeheer zal de parkcie grotendeels het clubgebouw ook onder de aandacht houden.
In het voorjaar 2018 zal de commissie de komende klussen en onderhouds zaken bespreken.
Hierin zal ook m.m.v onze nieuwe sponsor : bouwbedrijf Bos materiaal en of gereedschap
beschikbaar gesteld worden.
Deze communicatie wel graag via René als contactpersoon.
Onderhoud Gravelbanen
Voor de gravelbanen zal het onderhoud dit jaar weer voor rekening van ATC-Emelwerth komen.
Twee van de vier banen zijn al geadopteerd door HKV en Deco Home voor de overige 2 zijn nog geen
kandidaten.
Kosten voor het onderhoud zal ongeveer op het volgende uitkomen
Jaarlijks specialistisch onderhoud (standaard onderhoud)
Het bovengenoemde specialistisch onderhoud kunnen wij voor u uitvoeren voor bedrag van €
2.550,00 (zegge: twee duizend vijfhonderd vijftig euro) per jaar gebaseerd op één onderhoudsbeurt
per jaar.
Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
Inspectie en verslaglegging
€ 250,00
Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden
€ 2.300,00 +
Totaal
€ 2.550,00 per jaar excl. btw
De werkzaamheden worden uitgevoerd op de 4 gravelbanen.
Toekomst van deze banen zal in de loop van 2018 meer duidelijkheid geven.
Het afgelopen jaar heeft de parkcommissie een relatief rustig jaar gehad.
Wel zijn er in 2017 diverse vernielingen geweest ( gemeld bij de politie)
Bij een vernieling kan gebeld worden naar 0900-8844 voor direct contact / hulp.
Voor het komend seizoen hopen wij u weer te begroeten op ons fraaie park.
Namens de Parkcommissie
René Dijkstra parkcie@emelwerth.nl

Jaarverslag Recreatiecommissie 2017
Ik houd vol dat we beter kunnen spreken van clubhuiscommissie. Immers de commissie heeft
uitsluitend taken die betrekking hebben op het clubhuis, te weten 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
 De verhuur van het clubhuis (sinds 2013)
Aan bovenstaande zaken hebben we op de volgende wijze invulling gegeven.
Assortiment en verkoopprijzen
De prijzen zijn na 3 jaar zonder verhoging in 2017 verhoogd, vrijwel alle artikelen met €. 0.25
Het assortiment is in 2017 niet gewijzigd, wel hebben we naast het Scheldepils ook flesjes Heineken.
Wel hebben voor het gemak en vanwege opmerkingen over de smaak en kwaliteit van het
Scheldepils besloten om in 2018 te stoppen met Scheldepils en naast Heineken ook Hertog Jan via
Brouwer in te kopen.
Inkoop
De algemene inkoop/voorraadbeheer is gedaan door Richard. Voorraad bier wordt bijgehouden door
Wilco.
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. Door een thema
te verbinden aan het open toernooi en dan met name de zaterdagavond/feestavond proberen we de
sfeer te verhogen en de omzet te verbeteren. Afgelopen jaar was het thema Italië, met leuke
aankleding en zelfgebakken pizza in een gehuurde pizza-oven.

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 2017 wat geslonken, maar we zijn de vrijwilligers erg dankbaar voor hun inzet!
Het is dus zaak om voor komend seizoen wat nieuwe leden erbij te vragen om de lasten te verdelen.
Voor het 5e jaar op rij hebben we samengewerkt met de cliënten van Triade. Zij helpen tijdens
activiteiten achter de bar of in de keuken. Onze bijdrage als club aan `maatschappelijk verantwoord
ondernemen`.

Bij deze wil ik alle bardienst vrijwilligers bedanken voor hun inzet in 2017. Let wel dit zijn in totaal
nog altijd meer dan 100 leden!!
Nakomen van rooster
In 2017 hebben we wederom gebruik gemaakt van het digitale barrooster via onze
website/PlanMySport. Als commissie maken we het rooster en delen de vrijwilligers in.
Voordeel van dit digitale rooster is dat leden 5 dagen voor hun dienst een herinneringsmail krijgen.
Hierdoor hebben we minder avonden zonder bezetting gezeten.
Daarnaast worden de leden voor de weekenddiensten circa 1 week voor de dienst gebeld om hun 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 competitieweekend 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
hoor je thuis ook te doen dus waarom op de tennisbaan niet, er lopen uitsluitend vrijwilligers, net als
jij.
Het schoonmaken hebben we dit jaar laten doen door een kennis van Harm Timmer sr. Ze ontvangt
hiervoor een vergoeding. Periodiek zijn er extra uren gestoken in het zemen van de ramen door een
groepje dames onder leiding van Sjoukje de Jong.
Tot slot zorgen we er als commissieleden zelf voor dat de koelkasten minimaal 2 maal per jaar een
grote schoonmaakbeurt krijgen en de frituur regelmatig ververst en schoongemaakt.
Verhuur clubhuis
Omdat we over een zeer mooie accommodatie beschikken, voorzien van alle gemakken, bieden we
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 2017 is het clubhuis 7 maal verhuurd, wat voor de commissie iets extra werk met zich mee brengt,
maar de clubkas een leuk bedrag.

De clubhuiscommissie bestond in 2017 uit de volgende mensen:
Joke Heemskerk
Harm Timmer sr
Janet Smid

Richard Elbrink
Marijke Boersma
Judith Prinsen
Wilco Ronner

Een voorzitter die ook de afvaardiging is in het bestuur is er nog niet, maar gelukkig kunnen we de
taken onder 7 mensen verdelen.
We willen alle vrijwilligers die ons geholpen hebben heel erg bedanken en hopen dat we voor 2017
weer op u mogen rekenen!

Namens de clubhuiscommissie
Wilco Ronner

Jaarverslag 2017 van de jeugdcommissie

Inleiding
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.
Na afloop van 2017 had onze vereniging 29 jeugdleden, opnieuw een stijging van 3 vergeleken met
een jaar geleden. Op de top hadden we 39 jeugdleden in 2017. Het blijft belangrijk jaarlijks nieuwe
jeugdleden te werven.
De samenwerking met andere tennisverenigingen in de Noordoostpolder en Urk is voortgezet, wat
opnieuw heeft geresulteerd in twee gezamenlijke jeugdpoldertoernooien.
Al met al een jaar waarover we redelijk tevreden kunnen zijn. Er zijn wel zorgpunten voor 2018. Wie
neemt de bestuursfunctie voorzitter jeugdcommissie over? Wie wil plaatsnemen in een actieve
jeugdcommissie, die meer activiteiten voor de jeugd kan organiseren?
Activiteiten
De volgende activiteiten werden in 2017 georganiseerd voor de jeugdleden.
Voorjaarscompetitie:
Oranje: Ashley, Jaimy, Giel.
Groen: Nathan, Merel, Desi, Marijn, Floor.
Geel: Bengt, Bastian, Caitlin, Nikki.
Najaarscompetitie:
Rood: Julian, Thijs, Job, Jur, Finn, Marit.
Oranje 1: Ashley, Jaimy, Giel.
Oranje 2: Sil, Aleida, Demi.
Geel: Bengt, Bastian, Jay, Caitlin, Nikki.
Jeugd-polder-toss op Urk (10 juni) met 33 deelnemers.
Jeugd-polder-toss in Emmeloord (23 september) met ook 33 deelnemers.

Aan de clubkampioenschappen 2017 deden in september 2017 de volgende jeugdleden mee: Jaimy,
Marijn en Ashley in de categorie Groen; Diego van Assen en Aleida in de categorie Rood.

Terugblik en vooruitblik
In de afgelopen 5½ jaar heb ik me met hulp van anderen ingezet voor de jeugdleden van onze
vereniging. Het was een periode van veranderingen voor de jeugd: de Tenniskids World Tour deed
zijn intrede, de Groene competitie verving de woensdagmiddagcompetitie, de zondag werd de
voornaamste competitiedag, speeldagen voor de World Tour werden in enkele stappen afgestemd
op de wensen van clubs en ouders, de leeftijdgrenzen voor de categorieën Rood, Oranje, Groen en
Geel werden eerst strikt en later weer minder strikt. De puntentelling veranderde ook op enkele
punten.
Het is voor mij een leerzame tijd geweest, waarin ik met veel mensen binnen en buiten de vereniging
contact heb gehad, ook door het bestuurswerk. Het aantal plannen voor jeugdactiviteiten was helaas
altijd groter dan het aantal gerealiseerde jeugdactiviteiten. Het aantal beschikbare uren naast werk,
gezin, huishouden en hobby's is nu eenmaal beperkt. Dat geldt voor mij en ook voor anderen.
Omdat ik bij de algemene ledenvergadering van 12 februari 2018 stop met het voorzitterschap van
de jeugdcommissie, doe ik bij deze wel een beroep op anderen: Meld je aan voor de
jeugdcommissie!
De gewenste situatie is volgens mij dat een nieuwe jeugdcommissie-voorzitter met enkele nieuwe
commissieleden samen een actieve jeugdcommissie vormt. Mijn ervaring van de laatste jaren draag
ik graag over.
Tot slot bedank ik iedereen die zich in het afgelopen jaar heeft ingezet bij het ondersteunen van
jeugdtennis. Ik denk aan ouders voor het vervoeren, aanmoedigen of troosten van hun kinderen. Ik
denk aan iedereen die hielp bij de bediening van de bar, het puntentellen bij de jongste jeugd en het
rondbrengen van flyers voor ledenwerving. Bedankt allemaal!

Met vriendelijke groet,
Rudi Cazemier - jeugdcie@emelwerth.nl

