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Wilgenplein 12
2951 EM Alblasserdam

ALBLASSERDAMSE TENNISVERENIGING A.T.V
Opgericht
Koninklijk goedgekeurd
Tennisbanen
Telefoon
www.tennisvereniging-atv.nl

: 11 maart 1959
: 12 april 1960
: Sportpark 'Souburgh'
: 078-6913025

Vinkeslag nummer 1, maart 2022
Bestuurssamenstelling en functionarissen
Voorzitter

Victor Verberk
Westeinde 1, 2969 BK
Oud-Albas, tel: 06 22547312
e-mail: victorverberk@gmail.com

1e Secretaris

Cili Timmermans
Zeelt 50, 2954 BH
Alblasserdam, tel: 078 6919874
e-mail: timmermans.cili@ziggo.nl

2e Secretaris

Vacant

Postadres

Bas Verhoevenweg 9, 2952 BV Alblasserdam

1e Penningmeester

Johan Kranendonk
Pijlstoep 18, 2953 CS
Alblasserdam, tel: 078 6990709
e-mail: penningmeester@tennisvereniging-atv.nl
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2e Penningmeester

Jantje van der Veen
Nicolaas Beetsstraat 61, 2951 XM
Alblasserdam, tel: 078 8880465
e-mail: jantje.vander.veen@ziggo.nl

Bankrelatie

IBAN: NL66 RABO 0149578881

Functionaris
ledenadministratie

Wilco Buitendijk
Van Nesplantsoen 5, 2951 CS
Alblasserdam, tel: 06 10001405
e-mail: ledenadministratie@tennisvereniging-atv.nl

Functionaris
afhangbord

Wilco Buitendijk
Van Nesplantsoen 5, 2951 CS
Alblasserdam, tel: 06 10001405
e-mail: ledenadministratie@tennisvereniging-atv.nl

Functionaris
Seniorentennis

Siebe Versendaal
Oranjelaan 20, 2969 AW
Oud-Alblas, tel: 06 20847488
e-mail: siebeversendaal@gmail.com

VCL en VTL senioren Remco Tigelaar
De Vang 42, 2954 PA
Alblasserdam, tel: 06 24669101
e-mail: remcotigelaar@gmail.com
Functionaris
juniorentennis

Siebe Versendaal
Oranjelaan 20, 2969 AW
Oud-Alblas, tel: 06 20847488
e-mail: siebeversendaal@gmail.com
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Functionaris
tenniskids

Siebe Versendaal
Oranjelaan 20, 2969 AW
Oud-Alblas, tel: 06 20847488
e-mail: siebeversendaal@gmail.com

Functionaris
seniorentennis

Adrie Elkhuizen
Blokweerweg 62d, 2953 AD
Alblasserdam, tel: 06 30084691
e-mail: a3elkhuizen@gmail.com

Functionaris
accommodatie

Tineke Labee
De Vang 34, 2954 PA
Alblasserdam, tel: 078 6917102
e-mail: adti.waal@ziggo.nl

Functionaris
redactiecommissie

Noortje Korteweg
West Kinderdijk 103, 2953 XP
Alblasserdam, tel: 06 50266870
e-mail: noortjekorteweg@hotmail.com

Tennisschool
clubtrainer

Maximus Tennis
Robin van der Mark
tel: 06 29413644
e-mail: robin@maximustennis.nl
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VOORWOORD
Beste leden,
Gaat het al kriebelen? Het is maart dus de ervaren tennisser wordt
onrustig. Lekker in het zonnetje spelen, toernooien en competitie, het
komt er allemaal aan. Deze week is de baancommissie druk bezig om
de banen klaar te krijgen. Helaas hadden we vorige week nog vorst, dus
daarna opdooi en dus nu weekje werk om alles klaar te krijgen. Maar we
kunnen snel de baan op nu. Heel even geduld nog.
Op bestuursgebied hebben we met name de Algemene
Ledenvergadering voorbereid. Hier leggen we als bestuur
verantwoording af. Het was een gecombineerde digitale en fysieke
vergadering in het clubgebouw. Ook weer iets nieuws.
Voor de leden leuk te horen wellicht dat we de contributie voor
senioren met EUR 11,50 verlaagd hebben. Voor jongvolwassenen (t/m
23 jaar) met EUR 7,50. We hebben hiertoe besloten omdat we het
financieel kunnen veroorloven en omdat we in lastige tijden ook iets
wilden doen voor iedereen. De volgende stap wordt gespreid betalen
en dan zijn uw maandlasten lager dan bij de meeste andere sporten.
Met COVID zijn we allemaal klaar. Het lijkt erop dat COVID ook met ons
klaar is want we worden minder ziek en kunnen dus uitzien naar een
heerlijke wat meer zorgeloze zomer. Dit betekent dat we nu snel de
activiteitenkalender afstoffen en na twee magere jaren weer alles uit de
kast kunnen trekken.
De eerstvolgende belangrijke oproep die we gaan doen is een
ouderavond organiseren. Op het gebeid van de jeugd moeten we
samen meer doen om voldoende jeugd te trekken. Als alle ouders een
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klein dingetje willen doen, gaat dat zeker lukken. Eerst gaan we als
TC/JC eens luisteren en alle ouders uitnodigen.
Verderop in de Vinkeslag vinden jullie nog wat nieuws over WC potten.
Nooit gedacht dat ik daar zoveel moeite voor zou doen als voorzitter
maar reken op een sterk verbeterde sanitaire voorziening. Altijd handig
als de bar weer vaker open kan!
Ik wens iedereen heel veel plezier in het voorjaar. Als jullie nog
kennissen en vrienden hebben die het ook eens willen proberen, neem
deze ajb mee. Het voorjaar is de periode van nieuwe leden. Het eerste
jaar is EUR 125 dus allemaal naar de baan. Onze lekkere gravelbanen
zijn einde van de week klaar.
Victor
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VINKESLAG OP WEBSITE ATV 2022
Nummer
2
3
4
5

Kopij inleveren
9 mei
13 juni
5 september
14 november

Verschijningsdatum
Tussen 16 en 20 mei
Tussen 20 en 24 juni
Tussen 12 en 16 september
Tussen 21 en 25 november

Wilt u onze leden verrassen met een leuk verhaal of heeft u andere
belangrijke mededelingen voor ons clubblad dan kunt u de kopij per
mail sturen naar Noortje Korteweg (noortjekorteweg@hotmail.com)
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LEDENADMINISTRATIE
Sinds de laatste Vinkeslag zijn er geen nieuwe leden meer bijgekomen
en we blijven dus net voor de magische 300 leden steken. Hopelijk trekt
het nieuwe seizoen weer nieuwe leden aan. Het mooie weer werkt in
ieder geval mee.

Wilco Buitendijk,
ledenadministratie
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SANITAIR
Beste leden,
De afgelopen maanden heb ik veel vergaderd over WC potten. Nooit
gedacht dat ik daar zo veel tijd voor nodig zou hebben als voorzitter.
Wat is er gebeurd;
De afgelopen jaren hebben we veel gedoe gehad met kapot sanitair en
een en ander was niet goed meer schoon te houden. Het is zelfs
gebeurd dat op het hoogtepunt van het open toernooi een urinoir
kapot ging en overliep. Niet goed.
De sanitaire voorzieningen zijn dan ook erg oud en niet meer helemaal
ingericht op hedendaagse verwachtingen. Daarom zijn de heren
douches vorig jaar opgeknapt. Ziet er weer prachtig uit.
Deze winter hebben we na eindeloos puzzelen gekozen om de heren
en dames toiletten samen te trekken en er een groter herentoilet van te
maken. Meerdere toiletten en urinoirs passen er nu in. Een tweede stap
was om de bestuurskamer op te offeren en er een damestoilet van te
maken. Ook de dames hebben nu meer ruimte en het voldoet weer aan
de hedendaagse verwachtingen.
Dit alles was technisch gezien en ook kosten technisch het minst
ingrijpend. Ook vergroot het de capaciteit en zijn we beter voorbereid
op groei van leden en met name ook de aanloop die we verwachten als
we de komende maanden aan de padel banen kunnen beginnen. Dit
gaat best wat betekenen ook voor onze gastvrijheid.
We denken dat een en ander in april klaar is. Daarna komen komende
winter de dames douches aan de beurt. Dan maken we de balans op en
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kent het wensen lijstje met name de bar en keuken om eens aan te
pakken.
Stiekem denken we wel eens om het klushok van Cor dan eens in te
richten als bestuurs- en toernooikamer. Afijn, wensen genoeg maar dat
zien we allemaal later wel.
Voor nu maken we weer stappen om ons kapitaal in te zetten voor de
leden. Een iets lagere contributie, nieuwe toiletten en wat kleinere
investeringen als een nieuwe meterkast en tosti-ijzers zorgen weer voor
wat extra comfort.
Veel plezier de komende weken bij de eerste ballen heen en weer
rammen en een klein drankje toe, daar gaat het om bij een vereniging.
We hopen dat dit weer stapje aangenamer kan zo.

Victor
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ACTIVITEITENKALENDER
Hi allemaal,
Nu de Corona regels losgelaten worden, mogen we ook weer
activiteiten gaan organiseren. Daarom hebben we met het bestuur en
een aantal vrijwilligers goed gekeken naar wat er (hopelijk) mogelijk kan
zijn en op basis hiervan een mooie activiteitenkalender voor 2022
opgesteld. Onder de activiteitenkalender volgt een korte uitleg van de
verschillende activiteiten. Let wel even op, de activiteitenkalender vormt
de leidraad en is niet set in stone, dus kan hier en daar nog wijzigen.
Mogelijkheid tot inschrijven volgt in aparte mails voor de verschillende
events.
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Eerst even kort iets over de wekelijkse activiteiten die op de club
plaatsvinden:
o Mixavond: iedere dinsdagavond vanaf half 8 vindt de mixavond
plaats. Iedereen kan meedoen, neem dan wel je pasje mee,
want deze worden gehusseld om zo verschillende teams te
maken die dan tegen elkaar wedstrijdje spelen. Na een half uur
gaat iedereen weer naar binnen en worden de pasjes opnieuw
gehusseld, nieuwe teams, nieuwe wedstrijdjes, etc. Echt leuk om
op deze manier meer en verschillende leden te leren kennen.
o Wedstrijdtraining: woensdagavond gaan we net als vorig jaar
voor alle leden wedstrijdtrainingen verzorgen, meer op tactisch
gebied dan technisch. Het idee is dat we onderling wedstrijdjes
gaan spelen, waarbij je verschillende opdrachten mee zult
krijgen tijdens het spelen van deze wedstrijden om zo voor te
bereiden op de aankomende competitie. Deze trainingen zullen
door Siebe geleid worden en zullen starten vanaf 20 uur op de
woensdagavond.
o Herenavond: donderdagavond vanaf 8 uur is er herenavond.
Zelfde idee als de mixavond op dinsdag, maar dan voor de
mannen van ATV. Dames, de maandagavond is nog vrij…
Ouder-kind toernooi (12 juni, 28 augustus en 5 november)
Specifiek voor de jeugd en alle ouders en verzorgers. Concept is
natuurlijk heel simpel, je vormt een duo met je
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pappa/mamma/verzorger en speelt dan een middag wedstrijdjes tegen
elkaar. Hopelijk kunnen we afsluiten met een barbecuetje.
ATV Clubkampioenschappen (4 tot en met 10 juli)
Clubkampioenschappen voor jeugd en senioren gecombineerd in
dezelfde week. Hoop dat er zo veel mogelijk mensen mee zullen doen.
Link om online in te schrijven volgt later.
N.B.: De datum is even onder voorbehoud. Waarschijnlijk gaat deze 1
weekje naar achteren vanwege het zilvertoernooi.
Pinkstertoernooi (6 juni)
Adries Pinkstertoernooi is een ware traditie aan het worden en mag
daarom zeker niet van de kalender ontbreken.
Zomerpaspoort (6x, waarschijnlijk tussen 20 juli en 26 augustus)
Het zomerpaspoort is een initiatief van de gemeente, waarbij kinderen
met een aangeschaft “zomerpaspoort” gedurende de periode van de
zomervakantie verschillende sporten kunnen uitproberen. Zo ook tennis.
Onze penningmeester en ridder in de Orde van Oranje Nassau zal deze
assisteren samen met Maximum Tennis.
Open toernooi ATV (5 september t/m 11 september)
Zet hem alvast in jullie agenda’s, want het toernooi van het jaar zal
plaatsvinden in de eerste volle week van september. Inschrijven zal via
de website van toernooi.nl geschieden. Meer info volgt.
Maximus jeugd zilver toernooi t/m 12 jaar (9 en 10 juli)
De top van de Nederlandse jeugd tot en met 12 jaar zal dit weekend bij
ons op het park aanwezig zijn om leuke, mooie wedstrijden te spelen en
zo te klimmen op de nationale ranglijst. Wij als ATV zijn de
hostvereniging van dit evenement.
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Competitie voor- en najaar
Spreekt hopelijk voor zich. Mocht je meer informatie willen dan kun je
Remco Tigelaar of Siebe Versendaal benaderen.
Dat was hem dan, de activiteitenkalender voor 2022. Lijkt het je leuk om
bij een of meerdere van deze activiteiten te helpen, laat het me weten.
We kunnen alle hulp gebruiken.
Heb je zelf leuke ideeën of initiatieven (het lijkt mij bijvoorbeeld leuk om
eens in de maand een klaverjastoernooi te organiseren), laat het ook
weten, er is vast nog wel wat ruimte voor vrij te maken.
Siebe
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Bedrijfskleding
Borduren/bedrukken
Relatiegeschenken
www.ckborduren.nl
info@ckborduren.nl
06-18347333
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