Jaarverslagen commissies 2015

Parkcommissie
Jeugdcommissie
Recreatiecommissie
Technische commissie

Jaarverslag parkcommissie
Samenstelling
De Parkcommissie bestaat dit jaar uit dezelfde leden als vorig jaar nl:
-

Paul Smid - voorzitter
Narres 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.

Verlichting: LED of standaard.

Afgelopen jaar hebben we deze naast elkaar gezet, omdat het komende jaar in ieder geval sprake is
van vervanging van de lampen. In 2005 zijn de schijnwerpers vervangen deze zijn nog in goede staat
we hebben plannen om voor komend jaar een onderhoudsbeurt uit te laten voeren en de lampen te
vervangen. Daarnaast de overweging gemaakt om over te stappen naar LED. Aangezien het op dit
moment een behoorlijke investering vergt hebben we als bestuur besloten om in eerste instantie
volgend jaar alleen het geplande onderhoud uit te voeren.
Groot/specialistisch onderhoud
Het groot onderhoud is afgelopen jaar in samenwerking met de Grontmij uitgevoerd. Hiervoor is
door de Grontmij een nul - meting gemaakt om een goede basis en uitgangspositie te hebben voor
een langdurig onderhoudscontract. Op dit moment zijn we in een ver gevorderd stadium om dit
contract vast te leggen t/m 2020. Verdere info beschikbaar op de ALV..
Tot het specialistisch onderhoud behoren onder andere de volgende werkzaamheden






Schoonmaken toplaag
Losfrezen toplaag
Slepen toplaag
Fijnprofileren toplaag
Bijleveren gravel (verrekenbaar per onderhoudsbeurt)

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 Narres. Naast de primaire aandacht voor het aan onderhoud, is in
2015 ook weer de nodige aandacht besteed aan het totale parkonderhoud. Als vrijwilliger is Nardus
al in de Noordoostpolder weergegeven. voor diegene die dit heeft gemist:

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 in
samenwerking met de Grontmij
• 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 winter klaarmaken 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 dit jaar weer voor rekening van ATC-Emelwerth komen. Dit
als gevolg van de bezuinigingen vanuit de gemeente. Twee van de vier banen zijn al geadopteerd
door HKV en Deco Home
Kosten voor het onderhoud zal ongeveer op het volgende uitkomen
Jaarlijks specialistisch onderhoud (standaard onderhoud)
Het bovengenogemde 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.
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 Narres de Jong. De laatste heeft wederom met hart en
ziel het park in prachtige conditie gehouden.
Vorig jaar heb ik binnen het bestuur al aangegeven om mijn werkzaamheden als voorzitter van de
parkcommissie te beëindigen.
Tot op heden heeft de vereniging nog niet een vervanger. Interesse? Dan zie ik je graag op de
komende ALV op 01-Februari 2016
Voor het komend seizoen hopen wij u weer te begroeten op ons fraaie park en natuurlijk op het
openingsfeest op ? maart!
Namens de Parkcommissie
Paul Smid parkcie@emelwerth.nl

Jaarverslag 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.
Namens de jeugdcommissie bedank ik in ieder geval iedereen die heeft geassisteerd bij de jeugdactiviteiten. Ook bedank ik de ouders, die het mogelijk maken dat kinderen mee kunnen doen met
tennisactiviteiten.

Jeugdleden
Het aantal jeugdleden is sinds het vorige jaarverslag (3 november 2014) gedaald van 35 naar 20, door
opzeggingen bij de twee jaarovergangen en doordat kinderen nu eenmaal volwassen worden. Het
aantal jeugdleden is zorgelijk laag en bemoeilijkt deelname aan competities.
Een blijvend aandachtspunt is het stimuleren van lessende jeugd om lid te worden van de
tennisvereniging. De voornaamste reden om geen lid te worden, is dat men tennisles leuk en gezellig
vindt, maar geen behoefte heeft aan tennisactiviteiten naast de les, vaak vanwege andere sporten of
activiteiten. Het lidmaatschap van de vereniging biedt dan geen voordeel en het moeten betalen van
contributie is dan een overweging om maar helemaal te stoppen met tennis, aldus enkele ouders van
lessende kinderen.

Ledenwerving
In 2015 hebben zich geen nieuwe jeugdleden aangemeld. Enkele mini-leden zijn wel volwaardig
jeugdlid geworden.
De respons op de door Approach (voorheen PRO-tennis) georganiseerde scholenactie ("Maak kennis
met tennis") leverde slechts een klein nieuw lessersgroepje op. Ondanks de extra oefenuurtjes bij
ATC Emelwerth kwamen daaruit geen nieuwe lessers of leden voort.
Tijdens de jeugd-instuif (vriendjes/vriendinnetjes) bij de open dag op 28-03-2015 deden 10 kinderen
mee aan activiteiten onder leiding van trainer Bart van Weelie en met hulp van clubleden.
In 2016 moeten we aandacht blijven besteden aan ledenwerving.
Activiteiten
De volgende activiteiten werden in 2015 georganiseerd.
De clubkampioenschappen 2015 vonden plaats van dinsdag 24 t/m zaterdag 28 maart met de
volgende deelnemers:




Rood/Oranje: Marijn Noteboom (winnaar), Hugo Overhaus
Geel meisjes: Caitlin van Kallen (winnaar), Nikki van Hout
Geel jongens: Bengt Nieuwdam (winnaar), Eef van de Berg, Jay van Assen, Bastian Cazemier

Voor het eerst deden jeugdleden van Emelwerth mee aan de tenniskids World Tour, de competitie
voor alle kinderen t/m 11 jaar. In het voorjaar deden Floor en Desi mee en in het najaar stonden ook
Marijn, Merel en Nathan ingeschreven. ATC Emelwerth was host-vereniging op 8 maart, 7 juni en 6
september.
Aan de voorjaarscompetitie en de najaarscompetitie voor jeugd van 11 t/m 17 jaar het team met
Nikki, Caitlin, Bengt en Bastian deel.
Voor nieuwe en bestaande lessers werd in mei op dinsdag tussen 18:00 en 19:00 vier keer een extra
oefenuurtje georganiseerd door ATC Emelwerth. Dit uurtje is wat recreatiever dan de les en is
bedoeld als tweede tennismoment. Gemiddeld 10 kinderen deden hieraan mee. In september is dit
herhaald. De deelname was in september lager.
Op zaterdag 20 juni is een spelletjes-activiteit voor jonge leden georganiseerd, gecombineerd met
informatieverstrekking aan ouders over vervolglessen, lid worden en deelname aan competitie.
Vooruitblik
Met het oog op de toekomst is het nodig dat de jeugdcommissie wordt uitgebreid met vaste leden,
zodat we taken kunnen verdelen, kennis kunnen overdragen en elkaar kunnen inspireren. Na 2016
ben ik al weer bijna 5 jaar actief voor de jeugdcommissie en wil ik mijn bijdrage op een lager pitje
zetten. Meld je aan, dan kun je in 2016 al je bijdrage leveren aan de jeugdcommissie!

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

Jaarverslag Recreatiecommissie
Ik blijf erbij 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)
 Winteractiviteiten
Aan bovenstaande zaken hebben we op de volgende wijze invulling gegeven.

Assortiment en verkoopprijzen
De prijzen zijn in 2015 niet verhoogd (2e jaar op rij).
We zijn geheel overgestapt naar de sportdranken van AA-drink. Met hen is een deal gemaakt voor
een stukje sponsoring. Fristi is uit het assortiment gehaald, te weinig verkoop, te vaak over datum.
Er is door omstandigheden geen vervolg gegeven aan de sapjes en smoothies van Juizman. Naast de
biertap verkopen we buiten de competitieweken en het open toernooi uitsluitend nog flesjes bier
van Schelde. Tijdens het open toernooi hebben we op verzoek van een aantal leden ook kratjes
Heineken ingekocht. Voldoende geslaagd om ook volgend jaar naast Schelde bier ook flesjes
Heineken te verkopen.
Voor de liefhebbers hebben we dan ook nog het momenteel erg populaire Radler in de 2.0% variant,
dat behouden we in het assortiment.
Tot slot hebben we voor de winter en laag seizoen periode kleine flesjes wijn in het assortiment om
te voorkomen dat de flessen (te) lang open zijn en niet lekker.

Inkoop
Nu Janneke uit de commissie is verdwenen is de inkoop dit jaar hoofdzakelijk gedaan door Annemiek.
Best even wennen om alles goed in te schatten, maar uiteindelijk zeer geslaagd en naar ieders
tevredenheid.

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 evenals vorig jaar watermeloen uitgedeeld, wat
bij iedereen zeer goed in de smaak viel.

De verkoop van kraskaarten verlaagt de drempel om toch een consumptie te halen, immers je hoeft
geen contant geld bij je te hebben.

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 2015 vrijwel gelijk gebleven, waarvoor dank. Wel is het zaak om voor komend
seizoen wat nieuwe leden erbij te vragen om de lasten te verdelen.
Voor de weekenden met competitiewedstrijden en toernooitjes/activiteiten maken we een rooster
met leden die competitie spelen.
Ook in 2015 hebben we samengewerkt met de cliënten van Triade. Zij 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
`maatschappelijk verantwoord ondernemen`.
Bij deze wil ik alle bardienst vrijwilligers bedanken voor hun inzet in 2015. Let wel dit zijn in totaal
meer dan 100 leden!!

Nakomen van rooster
In 2015 hebben we wederom gebruik gemaakt van het digitale barrooster via onze
website/PlanMySport. Het principe hiervan is opgezet zodat leden zichzelf in kunnen schrijven voor
een bardienst, maar zover zijn we nog niet.
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 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 bericht 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.
Het schoonmaken hebben we dit jaar wederom laten doen door de 2 dochters van Wilco. Ze
ontvangen hiervoor een kleine vergoeding. Daarbij is gebleken dat je in 4 uren het hele clubhuis
prima bij kunt houden. 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, 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 2015 is het clubhuis 4 maal verhuurd, wat voor de commissie iets extra werk met zich mee brengt,
maar de clubkas een leuk bedrag.

Winteractiviteiten
Nieuw dit jaar was de winteractiviteiten in het clubhuis in de vorm van klaverjasavonden. Hiermee
hebben we in de winter van 2014-2015 eerst gekeken of hier belangstelling voor is. Na een wat
aarzelend begin was er met name in januari/februari en maart 2015 toch een redelijk clubje van 1015 personen van de partij op deze avonden. Voor de binding is het goed, de baromzet valt wat tegen
en met het inschrijfgeld van €. 2,00 euro per deelnemer kunnen we de hapjes (kaas, worst, nootjes)
net betalen.
Daarnaast leveren we als commissie onze bijdrage aan het oliebollentoernooi rond de jaarwisseling.
De clubhuiscommissie bestond in 2015 uit de volgende mensen:
Joke Heemskerk
Harm Timmer sr
Janet Smid
Annemiek Sol
Wilco Ronner
Janneke Hadders heeft afscheid genomen van de commissie en dus kunnen we wel wat versterking
gebruiken, want vele handen maken het werk lichter. Gelukkig heeft Richard Elbrink aangegeven de
commissie wel te willen versterken.

Wel zijn we nog op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de commissie omdat Wilco in 2014 heeft
aangegeven graag het stokje over te willen dragen. Tot op heden is helaas geen opvolger gevonden.
We willen alle vrijwilligers die ons geholpen hebben heel erg bedanken en hopen dat we voor 2016
weer op u mogen rekenen!

Met vriendelijke groet,
Wilco Ronner

Jaarverslag 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
Johan Rienstra – competitieleider
Maarten Riep
Andre Kromkamp
Tom Brinks
Arjan Larink

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:

Rudi Cazemier

HD6:

Patrick van Assen – Pascal Westerhof

DD7:

Josien Campmans – Iris Siedsma

GD5:

Klaas Mulder – Alma Middelbeek

Voor- en najaarscompetitie
A.T.C. Emelwerth was ook weer goed vertegenwoordigd tijdens voorjaar & najaar competitie. Tijdens
de voorjaar competitie waren we afgevaardigd met 17 teams. Najaar competitie hebben 2 teams
gestreden
De volgende 3 teams hebben het kampioenschap naar huis gebracht:
Voorjaar:
Zaterdag Gemengd 1
Marjan Olthof, Erika Havelaar, Robert Kapteyn, Trudy Mangnus-Bouwman, Alma Middelbeek, Klaas
Mulder en Frank Stobbe.
Zaterdag Heren 3
René Semper, Robert Altena, Cornelis Koffeman, Ewout van der Laan, Gert Bakker en Olaf de Greef.

Dinsdagmiddag Dames 1
Martha Remery-Faber, Paulien van Diepen, Riet Mol en Ineke Vermeer – van Wijngaarden

Interne Mix
De interne mix is dit jaar van start gegaan met 12 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 Huib Boersma en Els Habers
beduidend de sterkste.

Intersport Boomsma Open tennistoernooi
Een evenementen die zijn plek op de kalender heeft veroverd en waar deelnemers / supporters op af
komen. De 5e 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 130 een zeer net resultaat.

Toss
De toss op dinsdagavond is goed bezocht. Een goed moment om u tennis skills bij te werken en om
met leden van A.T.C. Emelwerth een balletje te slaan en iss toegankelijk voor elk niveau.
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.

Oliebollentoernooi/toss
Op zondag 27 december hebben we het jaarlijks terugkerende oliebollen toernooi georganiseerd.
Onder het genot van een kop warme chocomelk met slagroom hebben we de 30 deelnemers warm
gemaakt om nadien via een toss constructie het tegen elkaar op te nemen. Nadat bloed, zweet en
tranen waren gevloeid, stond de Glühwein en oliebollen klaar.

Opvolging?
Ik heb medio oktober aangegeven bij het bestuur mijn functie als voorzitter van de technische
commissie te willen beëindigen. Ik heb de functie met veel enthousiasme proberen in te vullen, maar
vind het nu tijd dat iemand anders het op gaat pakken.

Met vriendelijke groet,
Harm Timmer

