Jaarverslag 2018 van de Technische commissie
Wij hebben 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 jullie 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
Bart van Weelie

Vrienden en familietoss
Op 10 maart vond de vrienden en familietoss plaats. Er was een goede opkomst
en het was een gezellige middag.
Introductie nieuwe leden, openingstoernooi, oliebollen toernooi, dinsdag
avond toss en beginners toss.
Op 25 maart was er een nieuwe leden introductie en daarna het
openingstoernooi met een goede opkomst.
Van maart t/m oktober is de dinsdagavond toss gehouden, deze zijn ingedeeld
door de vaste groep tossindelers.
Speciaal voor nieuwe leden is er een aantal tossavonden georganiseerd. De TC
wil nieuwe leden nog meer betrekken bij de club in 2019 en daarom staat deze
activiteit weer op het programma voor 2019. Ter afsluiten van 2018 was er het
oliebollentoernooi met glühwein en warme chocomelk.
Voorjaarscompetitie
De voorjaarscompetitie is goed verlopen onder leiding van Johan Rienstra.
Het aantal spelers en teams in 2019 lijkt stabiel te blijven.
60+ Toernooi
Wies Nooren en Sjoukje de Jong hebben dit jaar 2 keer het 60+ toernooi
georganiseerd. Beide keren was de opkomst goed. In 2019 staat het weer op het
programma.
Interne Mix
Er deden veel koppels mee aan de interne mix. Onder goede en strakke leiding
van Maarten Riep en Ilona Blauw was het zeer gezellig op de donderdagavonden
met als eindwinnaars Gerrit de Raad en Josien Campmans die de wisselbeker in
ontvangst mochten nemen.
Clubkampioenschappen
In juni hebben we een week gestreden om de eer als clubkampioen. Ter
afsluiting was er een barbecue voor alle deelnemers gesponsord door Eindeloos.

Tijdens de uitreiking kregen de winnaars mooie bekers (jeugd) en medailles
(senioren). Ook staan alle winnaars 2018 op de “Wall of Fame” in het clubhuis.
Intersport Boomsma Open tennistoernooi
De 8e editie was succesvol. Er waren veel deelnemer en supporters en de
Mexicaanse sfeer sloeg goed aan. 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 150 is er weer een zeer mooi
toernooi neergezet.
Ladies Night
Op 22 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 2019 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 2018 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 2018 had onze vereniging 28 jeugdleden. Tijdens het jaar 2018
waren er 25 jeugdleden.
De samenwerking met andere tennisverenigingen in de Noordoostpolder en Urk
in de jaren 2016 en 2017 is in 2018 voortgezet in de vorm van de Zuiderzee
Tennis Tour (ZZTT). Ook de dorpen Lemmer en Vollenhove hebben zich hierbij
aangesloten. Bij dit initiatief waren ook de tennisbond en tennisorganisatie
Approach betrokken. Het initiatief heeft geleid tot een programma van 7
jeugdtoernooien in de periode juni 2018 t/m maart 2019, waarbij ATC Emelwerth
op 30 juni de aftrap deed met maar liefst 48 deelnemers (helaas maar 2 van
onze eigen vereniging).
In het afgelopen jaar was ik geen bestuurslid meer, maar jeugd-coördinator en
vanaf 2019 zal ik na 6½ jaar stoppen met het structureel werken voor de
jeugdcommissie. Een aantal betrokkenen heeft in 2018 enkele malen overlegd in
een jeugd-brainstormgroep om plannen voor de toekomst te maken. Alle hulp is
welkom!
Activiteiten
De volgende activiteiten werden in 2018 georganiseerd voor de jeugdleden.
Voorjaarscompetitie:
Oranje 1: Tristan van der Wiel, Demi van der Wiel, Sil van Waardhuizen.
Oranje 2: Vin Crebas, Julian Flikweert, Thijs Flikweert, Job Halsema, Jur
Hameetman, Aleida Voerman.
Groen: Jaimy Kuster, Marijn Noteboom, Giel Oonk, Ashley van Assen met
invallers Jay van Assen en Diego van Assen.
Najaarscompetitie:
Helaas waren er geen aanmeldingen voor de najaarscompetitie.
Zuiderzee Tennis Tour:
Toernooidagen op zaterdag 30 juni (Emmeloord), zondag 23 september
(Nagele), zondag 14 oktober (Creil), zaterdag 17 november (Vollenhove).

Clubkampioenschappen (11 t/m 16 juni):
In categorie Groen deden mee: Marijn Noteboom , Ashley van Assen, Jaimy
Kuster.

In categorie Oranje deden mee: Lars Brinks, Demi van der Wiel, Diego van
Assen, Noor de Jong.
Terugblik en vooruitblik
Sinds medio 2012 ben ik actief geweest in de jeugdcommissie. Er zijn veel leuke
activiteiten geweest en ik heb tientallen kinderen hun eerste en verdere stappen
in de tennissport zien maken. Vanaf 2019 stop ik met mijn werk voor de
jeugdcommissie. Ik wil de vrijgekomen tijd aan andere zaken besteden en hoop
dat anderen met een frisse blik en nieuwe ideeën het werk voor de
jeugdcommissie zullen voortzetten.

Ik bedank iedereen die zich voor de jeugdactiviteiten bij ATC Emelwerth heeft
ingezet. Hopelijk zien we elkaar nog vaak op ons tennispark.

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

Jaarverslag 2018 van de Sponsor commissie
Deze commissie heeft de volgende leden:
-

Bert Prins – voorzitter (a.i)
Rene Dijkstra
Maarten Riep
Harm Timmer
Dick Kramer
Gerrit de Raad
Remco Witteveen
Olaf de Greef

Allereerst bedanken we alle sponsoren voor hun financiële bijdrage in 2018! We
hebben helaas geen nieuwe winddoek sponsoren kunnen vinden en ook in 2019
is er nog genoeg ruimte voor nieuwe winddoek sponsoren! Tijdens het Open
Boomsma toernooi hebben we alle sponsoren uitgenodigd om te genieten van
een BBQ en een drankje en te genieten van toptennis. Vooral de HD6 & 7 was
genieten:)
In 2018 hebben we voornamelijk nieuwe sponsoren kunnen vinden in het
aanbieden van goederen of diensten (grote korting Cv ketel/boiler, koelkast) en
we merken dat bedrijven het gratis aanbieden van diensten/goederen
makkelijker doen. Naast het aanbieden van goederen en diensten hebben we de
volgende sponsormogelijkheden bepaald:
•
•
•
•

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 €300-)

Ook hebben we tijdens 2018 weer mee gedaan aan de Rabo clubactie en de AHactie. Beide acties zijn zeer succesvol verlopen en hopen weer mee te doen in
2019. Verder zullen we meedoen aan de jeugdsponsoractie van de Poiesz vanaf 6
april dus veel boodschappen doen bij de Poiesz en munten doneren.
Namens de sponsorcommissie,
Bert Prins

Jaarverslag parkcommissie 2018

Samenstelling
De Parkcommissie bestaat uit :
-

René Dijkstra (voorzitter)
Nardus de Jong (parkbeheerder)
André Schillemans
Harrie Kampmann

Als prettige hulp doet Wim de Jong ook diverse klussen voor de Club.
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 nulmeting 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 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
voorjaar 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 2018 ook
weer de nodige aandacht besteed aan het totale parkonderhoud.
Nieuwe klussen clubhuis
Naast het parkbeheer zal de parkcie grotendeels het clubgebouw ook onder de
aandacht houden.
Hierin zal onze nieuwe sponsor, bouwbedrijf Bos, materiaal en of gereedschap
beschikbaar stellen en de nieuwe kozijnen plaatsen na overleg met de parkcie.
Plankje onder TV , tegelwerk in keuken, voegwerk op dak, verlichting, sensoren ,
in orde gemaakt.
Waarvoor allen dank.
Onderhoud Gravelbanen
Voor de gravelbanen zal het onderhoud dit jaar weer voor rekening van ATCEmelwerth komen. Twee van de vier banen zullen medio voorjaar omgetoverd
worden tot Jeux de Boules banen.
Dit na een langdurig contact om alles in goede banen te geleiden met de
Gemeente , Flying Boules en TCE.
Kosten voor het onderhoud was jaarlijks :
Jaarlijks specialistisch onderhoud (standaard onderhoud) voor 4 banen.
Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
Inspectie en verslaglegging

€

250,00

Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden€ 2.300,00
Totaal

€ 2.550,00 per jaar excl. Btw

Begroot is in een nieuwe offerte € 1850,- ex b.t.w.
In overleg met Sweco hopen we op totaal
€ 1500,- ex b.t.w uit te komen voor
2 banen. Nieuw gravel is hierin niet meegenomen.
In het komend seizoen hopen wij u weer te begroeten op ons fraaie park.
Namens de Parkcommissie
René Dijkstra parkcie@emelwerth.nl

