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Jaarverslag 2014 van de Parkcommissie
Samenstelling
De Parkcommissie bestaat dit jaar uit dezelfde leden als vorig jaar aangevuld met een oud ervaren lid nl:
-

Paul Smid (voorzitter)
Narris de Jong (Parkbeheerder)
Wim de Jong (reserve Parkbeheerder)
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.
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 het 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.

Groot onderhoud
In eerste instantie is het van belang geweest na de stormschade van vorig jaar het hekwerk te
herstellen. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door HB Hekwerk uit Doornspijk. Daarnaast en waar
nodig is het nieuwe en bestaande hekwerk op verschillende manieren geschoord. Dit om te voorkomen
dat er nogmaals een flinke schadepost kan ontstaan. Wij zijn als vereniging hiervoor niet verzekerd en
hebben een extra schadepost van € 2.763,- voor de kiezen gekregen. Reden te meer om afgelopen week
de zuidelijke winddoeken al te verwijderen.
Evenals voorgaande jaren is het groot onderhoud/speelklaar maken van de gravelbanen door de
Gemeente Noordoostpolder uitgevoerd. Rond week 11 zijn deze werkzaamheden uitgevoerd in de
Noordoostpolder. In eerste instantie was het uitgangspunt om dit de verenigingen zelf te laten
uitvoeren dat is doorgeschoven naar 2015. De overige werkzaamheden voor het speelklaar maken van
de banen worden door de Parkcommissie uitgevoerd.

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 Narris. Naast de primaire aandacht voor het baanonderhoud, is in 2013
ook weer de nodige aandacht besteed aan het totale parkonderhoud.

Klusochtend / avond
Verdeeld over het seizoen wil de Parkcommissie een aantal Klusochtenden/avonden organiseren,
waarbij de nodige werkzaamheden met inzet van een groepen vrijwilligers worden uitgevoerd.
• Medio Maart klusochtend voor het speelklaar maken en inrichten van het park
• klusavond voor het gereedmaken van het park voor het Intersport Boomsma toernooi
• klusavond voor het opruimen van het park het Intersport Boomsma toernooi
• Medio November klusochtend voor het winterklaar maken van het park
De bedoeling is om zoals gebruikelijk productieve en tevens zeer gezellige klusdagen te organiseren met
activiteiten, waarbij meer vrijwilligers de handen uit de mouwen steken, om daarmee een mooi en net
park te behouden en ook een bijdrage in de kostenreducering te maken voor de komende jaren.
Verschillende vrijwilligers hebben zich dit jaar bij het ophalen van de passen aangemeld waarvoor dank.
Wij hopen dit voorjaar al een beroep te kunnen doen op deze leden.

Onderhoud Gravelbanen
Voor de gravelbanen zal het onderhoud volgend jaar 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.
vanaf 2014 betekend 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 nog steeds welkom bij gemeente).

Voor Emelwerth zal 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 €2000 per baan per jaar, startend per 2015. Twee van
de vier banen zijn al geadopteerd door HKV en Deco Home. 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 Narris de Jong. De laatste heeft wederom met hart en ziel
het park in prachtige conditie gehouden.
Voor het komend seizoen hopen wij u weer te begroeten op ons fraaie park en natuurlijk op het
openingsfeest in maart! Volgend jaar bestaan we alweer 61 jaar! Tijd voor een feestje dus!
Namens de Parkcommissie,
Paul Smid parkcie@emelwerth.nl

Jaarverslag 2014 van de Recreatiecommissie
Recreatiecommissie of clubhuiscommissie? Als commissie zijn we verantwoordelijk voor het reilen en
zeilen in het clubhuis, dus kunnen we beter spreken van clubhuiscommissie.
Grofweg heeft deze commissie 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)
Nieuw dit jaar is de winteractiviteiten in het clubhuis in de vorm van klaverjasavonden. Om te pijlen of
hier voldoende animo voor is zullen we dit eerst op 2 avonden in oktober en november organiseren.
Doel is binding gedurende de winter als het tennis buiten op een lager pitje staat en toch wat inkomsten
uit baromzet te genereren. Aan bovenstaande zaken hebben we op de volgende wijze invulling gegeven.

Assortiment en verkoopprijzen
Het assortiment frisdrank is in 2014 uitgebreid met de sapjes en smoothies van Juizman. Van hen kregen
we het aanbod om vanuit een beschikbaar gestelde koelkast diverse verse sappen en smoothies te
verkopen. Juizman draagt zorg voor het bijhouden van de voorraad waarbij ze zelf ook kijken naar de
THT datum. Kortom weinig extra taken voor ons en toch verkoop van verantwoorde en lekkere drankjes.
De biertap is gebleven, maar wel is besloten om buiten de competitieweken en het open toernooi geen
fusten meer aan te sluiten maar over te stappen op flesjes bier.

Inkoop
De inkoop is wederom gedaan door Janneke Hadders. Altijd weer een belangrijke taak om de voorraad
op pijl te houden zonder dat we blijven zitten met zaken die over datum dreigen te raken. Regelmatig
wat tijd doorbrengen in het voorraadhok voor het first in / first out principe.

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 hebben we dit jaar op de zondag watermeloen uitgedeeld, wat bij iedereen zeer goed in

de smaak viel. Daarnaast is er tijdens het open toernooi saté verkocht. Door de gesponsorde BBQ op
vrijdag geen doorslaand succes en eigenlijk niet voor herhaling vatbaar.
Daarnaast gestart met klaverjas avonden in de winter, uitkomsten daarvan moeten we op dit moment
afwachten.

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 2014 vrijwel gelijk gebleven, waarvoor dank. Wel wat opzeggingen voor het komende
seizoen, dus we zullen weer wat nieuwe leden moeten verzoeken een steentje bij te dragen.
Voor de weekenden met competitiewedstrijden en toernooitjes/activiteiten maken we een rooster met
leden die competitie spelen.
We zijn gestopt met de betaalde hulpen en zijn via de vrijwilligersmarkt tot een samenwerking gekomen
met Triade. Cliënten van Triade helpen tijdens activiteiten achter de bar of in de keuken. In ruil daarvoor
organiseren wij als vereniging een tennisclinic voor Triade.
Natuurlijk is het niveau verschillend en behoeven een aantal Triade mensen wat meer begeleiding, maar
de reacties van iedereen is overwegend heel positief. Ook van mensen buiten de vereniging krijgen we
veel positieve reacties. Daarnaast is het natuurlijk een positieve bijdrage aan `maatschaplijk
verantwoord ondernemen`.
Dit jaar hebben we vanwege de veranderingen in de regelgeving rondom de alcoholleeftijd (van 18 naar
16 jaar) een training Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) georganiseerd. Hieraan hebben 15
leden deelgenomen.
Bij deze wil ik alle bardienst vrijwilligers bedanken voor hun inzet in 2014. Let wel dit zijn in totaal
meer dan 100 leden!!

Nakomen van rooster
In 2014 zijn we gestart met een digitaal barrooster via onze website/PlanMySport. Als commissie maken
we het rooster en delen de vrijwilligers in. Het principe hiervan is opgezet zodat leden zichzelf in kunne
schrijven voor een bardienst, maar zover zijn we nog niet.
Voordeel van dit digitale rooster is dat leden 5 dagen voor hun dienst een herinneringsmail krijgen.
Hierdoor hebben we minder avonden zonder bezetting hebben 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 weekend is er 1 lid van de clubhuiscommissie 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. Helaas is het
afgelopen jaar zeker 3 maal voor gekomen dat het clubhuis niet afgesloten is achtergelaten.
Het schoonmaken hebben we dit jaar op een nieuwe wijze ingevuld. De eerste weken van het jaar
hebben we de schoonmaak een beetje op z’n beloop gelaten en tussentijds zelf als commissie wat
gedaan. Vervolgens zijn we gebruik gaan maken van de 2 dochters van Wilco om tegen een kleine
vergoeding wekelijks schoon te maken. Daarbij is gebleken dat je met 4 uren schoonmaken het hele
clubhuis prima bij kunt houden. Periodiek wat extra uren voor het zemen van de ramen en het clubhuis
blijft schoon en fris.

Verhuur clubhuis
Omdat we over een zeer mooie accommodatie beschikken, voorzien van alle gemakken, hebben we
sinds 2013 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 2014 is het clubhuis wederom 6 maal verhuurd, wat voor de commissie iets extra werk met zich mee
brengt, maar de clubkas een leuk bedrag (ca. €. 700,00).
De clubhuiscommissie bestond in 2014 uit de volgende mensen:
-

Joke Heemskerk
Janneke Hadders
Harm Timmer sr
Janet Smid
Annemiek Sol
Wilco Ronner

Voor 2015 zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de commissie omdat Wilco het na 7 jaar
voor gezien wil houden en het stokje graag over wil dragen. Dat was in 2014 al gepland, maar helaas nog
geen opvolging.
Ook Janneke heeft aangegeven te willen stoppen en dus kunnen we zeker 2 nieuwe mensen gebruiken
in de commissie.
We willen alle vrijwilligers die ons geholpen hebben heel erg bedanken en hopen dat we voor 2015 weer
op u mogen rekenen!

Namens de Recreatiecommissie,
Wilco Ronner

Jaarverslag 2014 van de Technische commissie
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
Andre Kromkamp
Tom Brinks
Arjan Larink
Robert Roorda
Frank Stobbe

We zullen onze activiteiten in chronologische volgorde vermelden en daarin beschrijven hoe wij als
commissie dit hebben beleefd.

Trainingsweekend
Helaas is door gebrek aan deelname de 4e editie van het trainingsweekend niet doorgegaan en zullen we
dit voor 2015 niet meer organiseren.

Clubkampioenschappen
Traditioneel organiseren we de clubkampioenschappen aan het einde van het tennisseizoen. We
hebben als commissie opgevat om dit aan het begin van het seizoen te organiseren als voorbereiding op
de voorjaarscompetitie. Eind maart hebben we een week gestreden om de eer als clubkampioen. En de
winnaars zijn……!
HE6:

Maarten Riep

HE7:

Brian Mangnus

HE8:

Olaf de Greef

DE6:

Janet Smid

HD6:

Tijs Weggen – Gert de Back

HD7:

Ewout van der Laan – Bert Prins

HD8:

Pascal Westerhof – David Serpenti

DD5:

Alma Middelbeek – Karin Oonk-Nooren

Voorjaarscompetitie
Met weer een volle bezetting zijn we de voorjaarscompetitie ingegaan. Met 4 heren, 2 dames (dinsdag),
7 mix, 2 mix 35+ teams hebben we de eer van onze club proberen hoog te houden.
KAMPIOENEN ZIJN….!
MIX 1 35+: Gert de Back, Narris de Jong, Petra Jansen en Martje Loman-Nutters

Interne Mix
De interne mix is dit jaar van start gegaan met 11 teams hierin is gespeeld in 2 poules. We hebben de
poules ingedeeld op sterkte en we speelden 2 volledige sets. In poule 1 staken Tijs Weggen en Carla
Busbroek er met kop en schouders boven uit. In poule 2 waren Gert de Back en Trudy Greutzen
beduidend de sterkste. Deze 2 teams hebben de finale gespeeld en gestreden om de fel begeerde
Interne Mix kampioen 2014. De winaars zijn Gert de Back en Trudy Greutzen die met 6-2 6-4 deze
spannende finale hebben gewonnen.
Dit jaar hebben we weinig problemen gehad qua planning, weinig afzeggingen en/of verhinderingen.
We hebben bijna allen wedstrijden gespeeld en was weer een gezellige bedoeling op de
donderdagavond.

Intersport Boomsma Open tennistoernooi
Een evenementen die zijn plek op de kalender heeft veroverd en waar deelnemers / supporters op af
komen. De 4e editie was succesvol qua deelname, supporters, uitstraling en sfeer.
We hadden zeer mooi weer en hebben allen wedstrijden op tijd kunnen spelen. Met een deelnemers
aantal van 158 is dit het 2 beste jaar een zeer net resultaat.
Voor volgend jaar zal het Intersport Boomsma open toernooi wederom georganiseerd worden. Naast de
huidige bestaande categoriën, zullen er voor de speelsterktes 6, 7 en 8 een 35+ inschrijfmogelijkheid
komen.

Beginnerstoernooi
Mede dankzij de succesvolle 60-60-60 promotie actie hebben zich veel nieuwe leden zich opgegeven en
zijn lid geworden van A.T.C. Emelwerth.

We waren ook van mening dat we voor deze nieuwe leden een toernooi moesten organiseren. Zo
konden ze bekend worden met de spelregels en etiketten die tijdens wedstrijden toernooien van
toepassing zijn.
Met een opkomst van 12 mannen en vrouwen hebben we in 4 poules van 3 gestreden om de titel. De
finale ging tussen Daan Beukens en Yoki Hayashi. Eerst genoemde ging er met de winst vandoor.

Toss
De toss op dinsdagavond is goed bezocht. We hebben als commissie wel te horen gekregen dat degene
die de TOSS indeelt niet altijd op is komen dagen. We hebben nu op de achterkant van het planbord de
namen inclusief telefoonnummers gehangen.
Ook willen wij u erop attenderen dat u welkom bent op de maandagochtend en woensdagochtend toss
van 09:00 uur t/m 10:00 uur met aansluitend een bakje koffie.

Namens de Technische commissie,
Harm Timmer

Jaarverslag 2014 van de jeugdcommissie
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.

Jeugdleden
Het aantal jeugdleden is voor het eerst in jaren licht toegenomen, van 28 tot 35 in de loop van het jaar
2014. Daarbij moet worden opgemerkt dat de groei vooral zit bij de mini-leden (die nog geen KNLTB-lid
zijn) en dat 4 jeugdleden volgend jaar volwassen worden.
Het aantal jeugdige lessers was in het zomerseizoen ongeveer 40. Ouders worden regelmatig er op
gewezen dat kinderen na de kennismakingslessen lid moeten worden om 's zomers aan de Sportlaan te
mogen lessen. Helaas geven velen (ongeveer 15 kinderen/ouders ) daaraan geen gehoor, om diverse
redenen:



Men denkt het lidmaatschap al geregeld is door de betaling van lesgeld.
Men snapt het verschil niet tussen lesgeld in de winter (inclusief gebruik banen in hal) en lesgeld
in de zomer (exclusief gebruik banen aan Sportlaan).



Men heeft geen interesse voor activiteiten buiten de lessen, georganiseerd door tennisclub of
tennisbond.

Mogelijk vindt men de contributie te hoog. Verder volgen er geen sancties als men geen lid wordt.
Voor de jeugdcommissie is dit een lastige situatie. We willen de jeugdige lessers graag behouden, om ze
in toekomst als (volwassen) lid te verwelkomen. Tegelijkertijd blijft een groot deel van de jeugd buiten
het zicht van de vereniging, ontstaat ongelijkheid tussen de lessers (wel/geen betalend lid) en is het voor
de jeugdcommissie moeilijker om activiteiten te organiseren voor een klein aantal jeugdleden. Verder
komt deelname aan KNLTB-activiteiten, zoals competitietennis, voor de jeugd in gevaar.

Ledenwerving
Het jaar 2014 stond ook voor de jeugd in het teken van ledenwerving. De jubileumactie rond het 60-jarig
bestaan van de vereniging heeft voornamelijk volwassen leden opgeleverd, hoewel de flyers ook op
basisscholen zijn verspreid. De kennismakingslessen tennis, door PRO-tennis georganiseerd voor in
totaal 14 groepen tijdens gymlessen op 7 basisscholen, leverden ook weinig nieuwe lessers op. Het
meest succesvol zijn de trajecten van 10 lessen "Maak Kennis Met Tennis" voor basisschoolleerlingen,
opgezet door PRO-tennis. Zoals hiervoor gemeld leidt voorzetting van de lessen jammer genoeg nog
vaak niet tot nieuwe jeugdleden.

Activiteiten
De volgende activiteiten werden in 2014 georganiseerd:






Clubkampioenschappen (24 t/m 29 maart). Alleen voor klasse Geel bestond voldoende
deelname. Bengt Nieuwdam werd winnaar. Enkele jeugdspelers namen deel aan de
clubkampioenschappen voor senioren.
Voorjaarscompetitie (april/mei). Ondanks het beperkte aantal jeugdleden , waren drie "gele"
jeugdteams actief, waarvan één aan bij de volwassenen:
Geel 1: Kimberly Horst, Nikki van Hout, Eef van de Berg, Jari Krol.
Geel 2: Caitlin van Kallen, Paulien Remijnse, Bengt Nieuwdam, Stefan Berendsen, Bastian
Cazemier.
Geel 3: Marilyn van Assen, Elysia Pool, Ivan Semper, Robbert Jan Hofland.
Lesserstoernooi op 27 september, in samenwerking met Approach-tennis. Ongeveer 20
kinderen namen deel aan een spelparcours met balvaardigheidsproeven en wedstrijdjes.

Voor categorieën Rood, Oranje en Groen bleek het niet mogelijk competitieteams samen te stellen.
Daarom is niet deelgenomen aan de World Tour (Rood, Oranje) of aan de Groene competitie.

In bovenstaande lijst ontbreekt na vele jaren het Maaike Smit-jeugdtoernooi. Het afnemende aantal
inschrijvingen zette zich in 2013 door. Daarom is besloten in 2014 geen Maaike Smit-jeugdtoernooi te
organiseren.

Vooruitblik
Iedereen die heeft geholpen bij het mogelijk maken van de tennis-activiteiten van de jeugd, bedankt!
Daarbij denk ik ook aan de ouders die de nodige kilometers afleggen bij het brengen en halen van de
jeugd en daartussen vaak vele uurtjes blijven kijken als toeschouwer.
De aandachtspunten voor 2015 zijn:




Lessende jeugd lid maken van de tennisvereniging.
Meer activiteiten voor de jeugd.
Invulling vacature: 2e vaste lid jeugdcommissie. Meld je aan!

Namens de Jeugdcommissie,
Rudi Cazemier - jeugdcie@emelwerth.nl

